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Stillfront i korthet

Stillfront i korthet
	
En ledande grupp av spelstudios med lojala användare och spel
med lång livscykel
	
6,0 miljoner månatliga aktiva användare (MAU) och
1,4 miljoner dagliga aktiva användare (DAU)
	
Huvudmarknader räknat i omsättning är Frankrike, MENA
(Mellanöstern och Nordafrika), Storbritannien, Tyskland och USA.
	
Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget har tolv
studios med verksamhet i Australien, Bulgarien, Jordanien,
Kanada, Malta, Rumänien, Sverige, Tyskland, USA och Vietnam
med totalt cirka 700 medarbetare

G L O B A L N Ä RVA R O

Europa 48%
Nordamerika 29%
Asien 18%
Afrika 1%
Sydamerika 2%

Oceanien 2%

Andel av intäkter 1)
Studios
1) Den 31 december 2019.
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Väsentliga händelser 2019 och efter årets slut
Kv1

Andreas Uddman utses till CFO och medlem av koncernledningen.

Kv2

Stillfront förvärvar Kixeye, en ledande utvecklare och utgivare av online-strategispel med huvudkontor i
Kanada. Köpeskillingen, som betalades kontant till säljarna av Kixeye, uppgår till 90 miljoner USD på skuldoch kassafri bas. Säljarna har rätt till tilläggsköpeskilling om vissa EBITDA-nivåer för 2019 uppnås.

Alexis Bonte utses till COO och medlem av koncernledningen. Alexis är grundare ochVd för eRepublik Labs,
en studio inom Stillfront Group.

Stillfront genomför en riktad emission på 500 MSEK. Emissionen av 2 080 732 aktier till ett pris av 240,40 SEK
per aktie övertecknas av svenska och internationella institutionella investerare.
Stillfront emitterar seniora, icke säkerställda obligationer för 500 MSEK under ett nytt seniort, icke säkerställt obligationslån med ett ramverk om upp till 1 000 MSEK, som förfaller 2024. Räntan för det nya obligationslånet fastställs till Stibor 3m +4,75 procent. Likviden från obligationsemissionen används för att finansiera förvärvet av Kixeye och för allmänna företagsändamål.
Game of Trenches WW1 lanseras av eRepublik Labs. Spelet är ett mobilt MMO med första världskriget som
tema, med förbättrad 3D-grafik, en mer lättillgänglig grafisk utformning och flera nya funktioner.

Kv3

Stillfront noterar seniora icke säkerställda obligationer för 500 MSEK med förfall 2024 på Frankfurtbörsen.

Kv4

Goodgame Studios meddelar att det medeltida fantasy-strategispelet EMPIRE: Age of Knights ska mjuk
lanseras globalt. Empire: Age of Knights finns tillgängligt globalt på alla större mobila plattformar.

Phillip Knust utses till produktchef (CPO) och medlem av koncernledningen. Phillip Knust kombinerar denna roll med sitt uppdrag som CPO för Goodgame Studios.

Stillfronts kapitalmarknadsdag för institutionella investerare, finansanalytiker och finansiella medier hålls
i Stockholm. Stillfront presenterar sin vision och strategi för långsiktig tillväxt samt uppdaterade finansiella
mål för 2020–2022.
HÄNDELSER
EFTER ÅRETS SLUT

Stillfront ingår ett avtal med ägarna av Storm8, en marknadsledande USA-baserad utvecklare av spel för mobila
plattformar, om att förvärva samtliga aktier i Storm8. Storm8 har gett ut över 50 spel i en rad olika genrer.
Spelen finns i drygt 155 länder och har över 1 miljard nedladdningar.
I januari 2020 genomför Stillfront en riktad emission av 3 424 129 aktier till ett pris av 381 SEK per aktie.
Teckningspriset fastställdes genom ett ”accelerated bookbuilding”-förfarande. Genom emissionen tog
Stillfront in cirka 1,3 miljarder SEK före transaktionskostnader.
I januari 2020 emitterar Stillfront obligationer för 500 MSEK under ramverket för ett seniort, icke säkerställt
obligationslån om upp till 1 000 MSEK med förfall 2024.
I januari 2020 säkrade Stillfront en kreditfacilitet på 1 600 MSEK med en löptid på 3,5 år från Nordea Bank
Abp, Sverigefilial samt Swedbank AB (publ).
I februari 2020 genomför Stillfront en riktad emission av 1 909 222 aktier till säljarna av Storm8 som en del
av köpeskillingen.
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Spelet har börjat – för 2020 och framåt
Under 2019 stärkte vi vår position ytterligare i den konsoliderande spelbranschen, tack
vare en skalbar, decentraliserad affärsmodell som gör att vi hela tiden kan ligga nära
snabbt skiftande kundbeteenden. Våra studios arbetar framgångsrikt, med passion
och kreativitet, för att maximera användarlojaliteten och intäkterna. Bakom sig har
de en koncern, som med struktur och finansiella muskler är på väg mot en ledande
position.
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Viktiga händelser 2019

2019 var ännu ett framgångsrikt år med en tillväxt på 48 procent jämfört med föregående år och med
en justerad rörelsemarginal om 33 procent. 2019 var också betydelsefullt då vi byggde en operationell
plattform för en tre gånger så stor verksamhet – vår 3x-vision.
Våra nyförvärvade studios Imperia Online och Playa Games bidrog med höga marginaler redan under
det första kvartalet. Nya lanseringar går enligt plan och våra största varumärken Empire och Big fortsätter att växa jämfört med föregående år. En av årets höjdpunkter var förvärvet av Kixeye, branschledare och pionjär inom strategispel, samt det samarbete som inleddes mellan Kixeye och Goodgame
Studios inom resultatbaserad marknadsföring.

Perfekt positionerad för
branschkonsolidering

Stillfront verkar i en mycket konkurrensutsatt bransch där vi konkurrerar med andra spelutvecklare,
men även med andra former av underhållning. För mig är spelindustrin en fantastisk bransch där de
strukturella förändringarna är snudd på omvälvande och sker i en mycket snabb takt. Det gynnar företag med tydliga strategier, som samtidigt har det driv och den disciplin som krävs för att genomföra
dem. Stillfront har allt det, tillsammans med en stark företagskultur som verkligen skapar mervärde.
Det gör oss väl förberedda att fånga upp framtida möjligheter. I november satte vi ett tillväxtmål som
innebär att koncernens intäkter ska växa tre gånger inom fem år, och med de steg vi tagit för att skapa
en ledande grupp av spelstudios är jag trygg i den målsättningen.
Spelindustrin är på väg att konvergera inom flera olika områden. Det datadrivna, processorienterade,
free-to-play-segmentet, där Stillfront är verksamt, representerar den ena änden av skalan, medan traditionella nedladdningsbara AA+spel utgör den andra. Men gränserna mellan de båda segmenten håller på att suddas ut. Och även om vi inte vet hur lång tid det kommer att ta kan vi vara säkra på att det
kommer att ske. På Stillfront kan vi dra fördel av förändringen genom att handla snabbt och utnyttja
vår strategi för att befästa vår marknadsledande position i en global bransch. Jag är övertygad om att vi
är unika med vår beprövade tillväxtmodell, som har utvecklats och finslipats kontinuerligt sedan starten för tio år sedan.

Bred spelportfölj

Vår väl sammansatta spelportfölj genererar ett starkt kassaflöde, vilket möjliggör tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Vi minskar risken för enskilda titlar och den tekniska risken genom att ha
en väl diversifierad portfölj, som innehåller allt från små, nischade produkter, till exempel OFM, och
medelstora titlar, som Call of War och Nida Harb 3, till våra största varumärken Empire och Big.
I och med förvärvet av Kixeye har vi breddat portföljen ytterligare och det största spelet representerar idag mindre än 15 procent av de totala intäkterna. Våra kärnprodukter har haft ett oerhört starkt år
där Nida Harb 3 fortsätter sin imponerande tillväxtkurva. Babil Games och Kixeye utvecklar just nu
War Commander: Rogue Assault för MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika). Även Big Farm:
Mobile Harvest fortsätter att växa starkt.

Att skapa organisk tillväxt

Vi fokuserar på organisk tillväxt i våra befintliga studios genom att utveckla nya spel, finslipa redan
utgivna spel och utnyttja styrkan i våra ”live-ops”, det vill säga aktiviteter och evenemang som syftar
till att skapa en så lojal och lönsam användarbas som möjligt. Styrkan i våra ”live-ops”, bygger på en
kombination av data och kreativitet. Fram till idag har vi samlat in data från 600 miljoner användare
och data fortsätter att vara en av Stillfronts huvudtillgångar. Och ju större vi blir desto fler synergieffekter kan vi utnyttja. Idag består vi av 12 studios, med runt 700 dedikerade medarbetare. Tillsammans
erbjuder vi 37 aktiva spel som genererar intäkter varenda minut.
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Förvärvet av Storm8 – en
framgångsrik start på 2020

2020 började med en spännande nyhet – vårt förvärv av USA-marknadens ledande mobilspelsförläggare Storm8. Förvärvet stärker Stillfronts marknadsposition och spelportfölj avsevärt. Storm8 har gett
ut över 50 spel, i flera olika genrer, som finns i över 155 länder och som har laddats ned över en miljard
gånger. Stillfront och Storm8 är verksamma i de två största spelgenrerna. Stillfront fokuserar huvudsakligen på free-to-play midcore strategispel och Storm8 fokuserar på casual och genre-mix spel. Tillsammans kommer vi att vara väl positionerade för att optimera och vidareutveckla den väl diversifierade spelportföljen.

Framtida förvärv –
storleken kommer att ha
ännu större betydelse

Vår strategi för framtiden är densamma – att fokusera på spel med låg risk och lång livscykel. Vår sunda
finansiella modell låter oss investera i verksamhetsutveckling och vi ser även fortsatt stora möjligheter
för lönsam tillväxt genom ytterligare förvärv.
Vi har en tydlig bild av hur vi kan bli marknadsledande i en bransch med omvälvande och snabba förändringar. Våra idéer kan omsättas i handling och förvandlas till konkreta affärsbeslut. Storleken kommer att betyda ännu mer i framtiden, jämfört med idag, på grund av de många kommersiella fördelarna
och det utgör grunden för vår 3X-vision.
Vi vill utöka den adresserbara marknaden för våra spel genom att bredda vårt utbud med spelgenrer
som lockar en större, kvinnlig publik. Att slå samman Stillfronts and Storm8:s kompletterande produktportföljer breddar den adresserbara marknaden avsevärt. Stillfronts produkter riktar sig i första
hand till medelålders män medan Storm8 fokuserar på en kvinnlig publik i åldersgruppen 25–45 år.

2020 och framåt
– en hållbar vision

På Stillfront har vi arbetat med ett långsiktigt perspektiv sedan första dagen. Vi vill kunna erbjuda ett
diversifierat utbud av produkter som tilltalar många – och vi vill göra det på ett hållbart sätt, miljömässigt, socialt och ekonomiskt.
Efter att ha fört fördjupade diskussioner om hållbarhet med flera intressenter under 2019 har vi byggt
ett ramverk baserat på följande hörnstenar: ”Living our values”, ”Creating games for all” och ”Smart
resource use”. Den snabba ökningen av digital konsumtion är en av de viktigaste konsumenttrenderna globalt och den är särskilt relevant för digitala spel. Vi inser att vi verkar i en bransch som av många
betraktas som okänd mark och som innebär nya utmaningar för samhället. Vi strävar efter att vara
känsliga och lyhörda inför detta genom att arbeta för en bredare acceptans och sprida kunskap om förändrade konsumentbeteenden och trender. Under 2019 har vi lagt ned mycket arbete på att skapa ett
ramverk baserat på vår decentraliserade organisation. Vi kommer att lansera nya verktyg och mätetal
under 2020 för att främja hållbarhet i alla delar av Stillfront och genom hela värdekedjan.
Våra nya finansiella mål på medellång sikt är att ha intäkter på 4 miljarder SEK 2022, med en justerad
EBIT-marginal på cirka 35 procent. Vår finansiella modell bygger på en väl avvägd balans mellan risk och
avkastning och vi är tillräckligt flexibla för att ta vara på de möjligheter som kan dyka upp på vägen.
Hur ska vi nå våra nya, högt satta mål? Genom att följa vårt inofficiella, men mycket handlingskraftiga,
motto: Wake up. Kick ass. Repeat.
Avslutningsvis vill jag tacka alla våra begåvade medarbetare och team för det hårda arbete de lagt ned
på att nå framgång och övervinna utmaningar. Den passion som genomsyrar hela koncernen är inspirerande och skapar samhörighet, glädje och resultat.
Stockholm i april 2020

Jörgen Larsson
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På Stillfront har vi arbetat med ett långsiktigt perspektiv sedan första dagen.
Vi vill kunna erbjuda ett diversifierat utbud av produkter som tilltalar många,
och vi vill göra det på ett hållbart sätt, miljömässigt, social och ekonomiskt.
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Historik
En framgångsrik strategi för att förvärva, integrera, utveckla
och stödja studios och en bevisad förmåga att skapa mervärde.

Pr i v a tä g t a k t i e b o l a g

St i l l fr o nt ä r n ote r a t p å F i r st N o r t h
se d a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 5

2012

2013

2016

2017

2018

2019

3 spel
17 medarbetare
3 studios

4 spel
4 spel
5 spel
24 medarbetare 41 medarbetare 45 medarbetare
4 studios
4 studios
4 studios
0,3 miljoner
användare

8 spel
96 medarbetare
6 studios
0,3 miljoner
användare

17 spel2
129 medarbetare
8 studios
0,9 miljoner
användare

29 spel3
500 medarbetare
11 studios
4,8 miljoner
användare

37 spel3
700 medarbetare
12 studios
6,0 miljoner
användare

Omsättning
17 MSEK

Omsättning
21 MSEK

Omsättning
55 MSEK

Omsättning
95 MSEK

Omsättning
166 MSEK

Omsättning
Omsättning
1,3 miljarder SEK 2,0 miljarder SEK

Börsvärde
328 MSEK

Börsvärde
444 MSEK

Börsvärde
1 227 MSEK

Börsvärde
3 155 MSEK

2014

Omsättning
29 MSEK

2015

Börsvärde
9 679 MSEK4

Källa: Factset. Not 1) Antal användare avser månatliga aktiva användare (MAU). 2) Exclusive Goodgame Studios
3) Inklusive Goodgame Studios. 4) Marknadsvärde per 31 december 2019
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Finansiella mål
T I L L VÄ X T

LÖNSAMHET

S KU L D S ÄT T N I N G S G R A D

Stillfronts långsiktiga intäktsmål är en
årlig organisk tillväxt som överträffar
marknadens tillväxt. Utöver organisk
tillväxt kommer Stillfront att fortsätta
växa genom förvärv.

Stillfronts långsiktiga lönsamhetsmål
motsvarar en EBIT-marginal som överstiger 30 procent.

Stillfront ämnar bibehålla en nettoskuld/
EBITDA-kvot under 1,5. Koncernen kan
under vissa omständigheter besluta att
överskrida denna nivå under korta tidsperioder.

Kommentar: Stillfronts omsättning

Kommentar: Den justerade EBIT-margina-

len för 2019 uppgick till 33 procent.

ökade med 48 procent jämfört med 2018.

48%

Kommentar: Justerad skuldsättningsgrad

per den 31 december 2019 uppgick till
0,9, proforma.

33%
Mål >30%

Mål >1.5X

0.9x
Mål högre än
marknaden 9,3%

U P P DAT E R A D E F I N A N S I E L L A M Å L 2 02 0 – 2 02 2
Stillfronts mål är att nå en nettoomsättning på 4 000 MSEK i slutet av 2022.
Tillväxten kommer att ske såväl organiskt
som genom förvärv.

Stillfronts mål är att uppnå en justerad
EBIT-marginal på cirka 35 procent. Den
justerade EBIT-marginalen definieras
som EBIT exklusive avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling och
jämförelsestörande poster i förhållande
till nettoomsättningen. Den justerade
EBIT-marginalen kan variera från kvartal
till kvartal, främst beroende på antalet nya
användare och produktutveckling.

Nettoskulden/justerad EBITDA-kvot bör
inte överstiga 1,5. Justerad EBITDA pro
forma definieras som justerad EBITDA
inklusive förvärv och exklusive jämförelsestörande poster för de senaste tolv
månaderna. Koncernen kan under vissa
omständigheter besluta att överskrida
denna nivå under korta tidsperioder.

UTDELNINGSPOLICY
För att öka företagets värde avser Stillfront att investera företagets vinster och kassaflöde i organiska tillväxtinitiativ och förvärv och kommer
därför inte att ge någon utdelning eller återköpa aktier under 2020–2022.
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Våra studios
Stillfront Group är en global koncern med 12 spelstudios i Europa,
Nordamerika och MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika).
Våra studios är Bytro Labs, Goodgame Studios, OFM och Playa
Games i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge
i Storbritannien och Sverige, Dorado Games på Malta, Simutronics i
USA, Babil Games i Förenade Arabemiraten och Jordanien, eRepublik
Labs i Irland och Rumänien, Imperia Online i Bulgarien och Kixeye i
Kanada, Vietnam och Australien. Stillfronts spel distribueras globalt,
och huvudmarknaderna är Tyskland, Nordamerika, Frankrike,
Storbritannien och MENA-regionen.

Babil Games, baserat i Jordanien och Förenade Arabemiraten, är en ledande spelutgivare och
lokaliseringsexpert i MENA-regionen för både
webbläsare och mobilplattformar. Studion med
45 medarbetare grundades av de storspelande
och passionerade entreprenörerna MJ Fahmi
and AJ Fahmi 2012. Babil Games skapades för att
leverera den bästa spelupplevelsen, anpassa den
kulturellt och optimera den för en arabisktalande marknad. År 2018 utvidgade Babil sin spelutgivning till den globala marknaden när Strike of
Nations framgångsrikt släpptes globalt.

Bytro Labs i Hamburg, Tyskland, utvecklar och
publicerar free-to-play strategispel med stort
speldjup som Supremacy 1914 och Call of War.
Spelen var ursprungligen endast avsedda för
webbläsare. Bytro har nu utökat spelens platt
formar så att de är tillgängliga både mobilt och på
Steam, vilket har lett till ökat spelarengagemang.
Bytro Labs har cirka 40 medarbetare.

Coldwood Interactive är en spelstudio baserad i
Umeå. Den grundades 2003 av ett sammansvetsat
gäng veteraner inom spelutveckling med passion
för att skapa underhållande och innovativa spel.
Coldwood har vuxit till att bli en av Sveriges mest
framgångsrika och produktiva spelstudios, samtidigt som de har behållit samma positiva atmosfär,
hängivenhet och kreativa anda som studion hade
när den grundades. Studion sysselsätter cirka 15
personer.
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Dorado Games är baserat på Malta och grundades 2007. Studion designar, utvecklar och marknadsför onlinespel med fokus på “mid-core”spelare världen över. Teamet med cirka 20 medarbetare har sammanlagt arbetat med mer än 60
titlar på samtliga plattformar, bland annat Conflict
of Nations: World War 3.

eRepublik Labs är en prisbelönt spelstudio.
Det första spelet, eRepublik.com, var bland de
första online free-to-play-spelen för webbläsare
när det lanserades i slutet av 2007. Hittills har
mer än 7 miljoner spelare över hela världen spelat
det. eRepublik Labs har ett internationellt team
på omkring 25 personer med kontor i Dublin,
Bukarest och Madrid. Studion utvecklar och
förlägger bland annat spelet World at War: WW2
Strategy MMO, ett mobilt strategispel som har
spelats av över 5 miljoner användare.

Goodgame Studios är en ledande utvecklare och
leverantör av spelprogramvara, specialiserad på
segmentet free-to-play med fokus på mobil- och
webbläsarspel. Goodgame Studios spel finns på
26 språk och har över 400 miljoner registrerade
användare över hela världen. Empire: Four Kingdoms – världens hittills mest vinstgivande app,
tillverkad av ett tyskt företag – är en del av Goodgame Studios portfölj. Goodgame Studios grundades i Hamburg 2009. Förutom huvudkontoret
i Tyskland har företaget ett dotterbolag i Tokyo
och cirka 250 medarbetare totalt.
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Imperia Online är en ledande spelutvecklare och
förläggare i sydöstra Europa med huvudkontor i
Sofia, Bulgarien. Studion, som sysselsätter cirka
70 personer, har gett ut 25 spel och har över 45
miljoner användare globalt. Bolagets främsta titel
är Imperia Online, ett MMO-strategispel som utspelar sig i en medeltida värld. Spelet finns för webbläsare och mobilplattformar.

Playa Games, med omkring 10 medarbetare, är
en av Tysklands ledande utvecklare och förläggare av casual strategy-spel med fem släppta spel
och cirka 70 miljoner registrerade användare.
Bolagets flaggskeppstitel är Shakes & Fidget, ett
MMORPG-strategispel, inspirerat av tecknade serier, som finns både för webbläsare och mobilplattformar. Playa Games ligger i Hamburg, Tyskland.

POWER

CHALLENGE

Kixeye är en ledande utvecklare och utgivare av
onlinestrategispel med huvudkontor i Kanada
och kontor i USA, Vietnam och Australien. Studion med cirka 120 medarbetare grundades 2007.
I spelportföljen finns fyra aktiva blockbusterIP:er: Battle Pirates, War Commander, Vega Conflict
och War Commander: Rogue Assault.

OFM Studios, med 7 medarbetare, är baserat i
Köln, Tyskland och grundades 2006. OFM, Online Fussball Manager, är ett väletablerat varumärke
inom genren fotbollsmanagerspel och har en lång
historia med stabila intäkter och vinster samt en
stor och lojal användarbas. Spelet har tilldelats
flera utmärkelser, bland annat ”MMO of the year”
2012 och 2013.

Power Challenge är en ledande spelutvecklare
och förläggare av sportbaserade MMO-spel. Studion
grundades 2001. Studions spel, ManagerZone
Football och Hockey, är mycket framgångsrika och
har två miljoner registrerade användare.

Simutronics utvecklade sitt första MUD-rollspel GemStone, distribuerat via GEnie redan 1987.
Simutronics är en av Nordamerikas äldsta obe
roende spelutvecklingsstudios. De är ledande
inom massiva onlinespel (MMO) med ett stort antal
spelare som interagerar med varandra i spelvärldar
som funnits i över 30 år. Studion med omkring
25 medarbetare har skapat kritikerhyllade titlar
för mobila plattformar och har mer än en miljon
betalande användare via webben. Genom åren har
man utvecklat spel tillsammans med Universal
Studios, Sony, Viacom, Time Warner och Microprose.
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Hållbarhetsrapport
Stillfronts mission är att bygga en ledande grupp av spelstudios som tillgodoser användare världen över med digital underhållning i form av spel för lojala användare med
låg risk och långa livscykler. För att kunna bygga ett bolag som genererar långsiktiga
värden ska hållbarhet vara en integrerad del i vår verksamhet och i alla de beslut vi tar.
Stillfront tror på långsiktiga relationer och ett decentraliserat ledarskap som grundar
sig i våra gemensamma värderingar.
Vår affär

Stillfront förvärvar och utvecklar studios samt realiserar synergier i syfte att skapa en bred och diversifierad portfölj av spel där lång livslängd och en lojal spelarbas genererar stabila intäkter. Detta skapar
ett starkt kassaflöde, vilket möjliggör tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Vår affärsmodell bygger på långsiktiga relationer i vår roll som ägare, i vår syn på medarbetarna och i vårt förhållningssätt
till våra användare. Vi inser därför vikten av att inkludera hållbarhetsaspekter genom hela värdekedjan.

S T I L L F RO N T S P O S I T I O N I S N A B B T VÄ X A N D E M A R K N A D
F Ö R D I G I TA L U N D E R H Å L L N I N G

MARKNADS
F Ö RU T S ÄT T N I N G A R

ST I L L F RO N T S
SPEL STUDIOS

E
 tt stort antal nya spel och
få verkliga succéer

DESIGN & UT VECKLING

F
 ree-to-play är den ledande affärsmodellen
K
 onkurrens av andra spelutvecklare
men även av andra former av digital
underhållning
B
 ranschen är under konsolidering
S
 törre aktörer tar marknadsandelar

Stillfront skapar spel med lång
livslängd och lojala användare,
främst inom free-to-play

s. 14

MILJONER
A K T I VA
A N VÄ N D A R E

W
 ebbläsare
M
 obila plattformar,
främst IOS, Android

MARKNADSFÖRING
Stillfront stärker sin position i
värdekedjan genom egen expertis
på marknadsföring
UTGIVNING
Stillfront ansvarar för försäljning

2 .5 miljarder spelare globalt

+600

GLOBAL
DISTRIBUTION

Ständig interaktion med spelare och
analys av data utgör grunden för
hur vi utvecklar och breddar innehållet i våra spel och skapar goda
intäktsnivåer under många år.
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Så styrs Stillfronts
hållbarhetsarbete

För Stillfront handlar hållbarhet om att skapa långsiktiga värden för aktieägarna och för samhället
genom att utveckla välskötta bolag som på ett positivt sätt bidrar till de samhällen där verksamheten
bedrivs, för miljön och för ekonomin. Vi ska agera som ett företag med gemensamma värderingar och
principer. Vår decentraliserade organisation gör det möjligt att ta vara på lokala möjligheter. Samtidigt
är det viktigt att presentera en gemensam ram för värderingar och affärs-principer som stöd för lokal
implementering. Vi har tydliga förväntningar på våra studios att de ska bedriva sin verksamhet på ett
ansvarsfullt och etiskt sätt.
Styrelsen ansvarar för Stillfronts övergripande strategi, där hållbarhet ingår som en integrerad del av
värdeskapandet.
Stillfronts ledningsgrupp utvecklar verktyg och processer som vägleder huvudkontor och studios.
Exempel på verktyg är uppförandekod, policys, utbildnings- och uppföljningsmaterial samt nyckeltal.
Alla våra studios och dess medarbetare förväntas förstå och följa våra hållbarhetsambitioner. Respektive studiochef ansvarar för att implementera, utbilda och följa upp arbetet. För att lyckas med vår
affär behöver vi arbeta resurseffektivt, decentraliserat och digitalt.

S T Y R N I N G AV S T I L L F RO N T S H Å L L B A R H E T S A R B E T E
Ansvarar för hållbarhetsramverk

Utvecklar verktyg och processer som
vägleder huvudkontoret och våra studios
Ansvarar för att implementera, utbilda
och följa upp arbetet

Förväntas förstå och följa våra
hållbarhetsambitioner

ST YREL SEN

L E D N I N G S G RU P P

STUDIOS
(Under ledning av studiochefer)

M E DA R B E T A R E

U P P F Ö R A N D E KO D E N
Uppförandekoden är ett centralt verktyg för att stötta Stillfronts decentraliserade organisation.
 ppförandekoden omsätter våra tre kärnvärden entreprenörskap, skalbarhet och struktur,
U
till praktiska aktiviteter och guidar våra medarbetare i förhållningssätt.
 ppförandekoden bygger på UN Global Compacts 10 principer som täcker in områden som
U
mänskliga rättigheter, personal, miljö och anti-korruption.
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Intressentdialog

För att styra hållbarhetsarbetet med hänsyn till omvärldens krav är det viktigt att ha en nära dialog
med våra främsta intressentgrupper. I tabellen nedan återfinns de intressentgrupper som identifierats
som viktigast för Stillfront och de metoder vi använder för att föra dialog med dem. Intressentgrupperna har identifierats genom diskussioner med styrelse och ledning som de grupper som i högsta grad
påverkas av vår verksamhet samt har ett stort inflytande över Stillfronts möjlighet att implementera
våra strategier och uppnå våra mål.

R E S U LT A T A V I N T R E S S E N T D I A L O G E R
INTRE SSENTGRUPP

FORM

VÄ S E N T L I GA A S P E K T E R

 ktieägare
A
och investerare

I ntervjuer
M
 öten
A
 nalyser
K
 apitalmarknadsdag

 ataintegritet
D
Hållbara produkter
Ansvarsfullt spelande
Anti-korruption

 nvändare/
A
konsumenter

K
 undsamtal
I ntern analys av
produktspecialister

 egelbundna produktuppdateringar
R
Dataintegritet
Klimatpåverkan

Medarbetare

E
 nkätundersökning
F
 ormaliserade
chefsmöten

 ållbar, ansvarstagande, jämlik
H
arbetsplats
Kvalitativa, långlivade produkter
Dataintegritet

Väsentlighetsanalys

Under 2018 påbörjades en väsentlighetsanalys som har utvecklats under 2019. Baserat på de fokusområden som identifierats i dialogen med våra intressenter samt genom styrelsens och ledningens interna
analyser har vi fastställt de aspekter som bedöms vara mest relevanta för Stillfront och kopplat dem
till våra tre strategiska områden – Living our values, Creating games for all samt Smart resource use. För att
identifiera de mest relevanta aspekterna har vi beaktat påverkan och betydelsen av ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser.

Hållbarhetsramverk,
ansats och ambitioner

Baserat på våra tre strategiska områden, intressentdialogerna samt väsentlighetsanalysen har vi under
året utvecklat ett hållbarhetsramverk anpassat för vår decentraliserade affärsmodell. Vi har hämtat
inspiration från globala regelverk och rapporteringsstandarder, bland andra GRI och Nasdaqs ESG
Reporting Guide. Vårt arbete att byta lista från First North Premier Growth Market till Nasdaqs stora
lista har också varit betydelsefullt. Genom att koppla hållbarhetsområden och väsentliga aspekter till
de tre strategiska områdena säkerställer vi att hållbarhetsperspektivet finns med som en integrerad del
när vi sätter mål och exekverar på strategin.
Arbetet med att implementera ramverket har påbörjats och fortsätter under 2020. Stillfronts ledningsgrupp utvecklar verktyg och implementeringen sker sedan hos respektive studio. Det är avgörande att våra studios agerar lokalt för att identifiera, förstå och hantera relevanta risker och möjligheter
i deras verksamheter.
Under 2020 ska vi sätta upp mål för våra identifierade väsentliga områden och utveckla KPI:er för uppföljning av målen. Vi avser att implementera en hållbarhetspolicy som guidar medarbetare på alla nivåer mot de gemensamma målen.
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HÅLLBARHETSR AMVERK
Ö V E R G R I PA N D E S T R A T E G I S K A O M R Å D E N

Living our values
Stillfront tror på långsiktiga relationer och ett
decentraliserat ledarskap som grundar sig i
gemensamma värderingar. Att alla studios och
medarbetare delar visionen om ett hållbart
agerande gör att vi kan nå våra långsiktiga mål,
växa tillsammans som företag och individer
och fortsätta utveckla framgångsrika spel med
lång livslängd. De värderingar som skapar den
kultur som delas av alla studios och medarbetare är entreprenörskap, skalbarhet och struktur
och avgörande för vår framgång är att upprätthålla en god balans mellan de tre delarna.

Creating games for all
Stillfronts kärnidé om spel med låg risk och
långa livscykler är avgörande för alla beslut
som tas. Det handlar dels om ansvarstagande men lika mycket om att bygga en stabil,
framgångsrik verksamhet som kan utvecklas och växa över tid. Vi strävar också efter
en inkluderande och inbjudande miljö för
både användare och anställda. Genom
att vara lyhörda och datadrivna kan vi se
utvecklingsområden med potential att skapa förbättringar på sikt.

Smart resource use
Jordens resurser är begränsade och vi behöver anpassa verksamheten därefter, genom
inköp av produkter och tjänster och att
använda dem mer effektivt. Vi kan reducera den negativa belastningen och samtidigt
spara våra interna resurser så att de istället
kan investeras smartare i verksamheten.

L E D A N D E P O W E R H O U S E I N O M F R E E - T O - P L AY
ST R AT EG I S K A O M R Å D E N

L I V I N G O U R VA LU E S

C R E AT I N G G A M E S
FOR ALL

S M A RT R E S O U RC E U S E

FOKUSOMR ÅDEN INOM HÅLLBARHET
Verksamhets
utveckling

Etik

En god
spelupplevelse

Attraktiv
arbetsgivare

Låg koldioxid
påverkan

Klimatvänliga
lösningar

VÄ S E N T L I GA A S P E K T E R

Hållbar och lönsam affär
Anti-korruption
Dataintegritet och säkerhet
Mätetal för uppföljning av måluppfyllnad

 nsvarsfullt
A
spelande

 timulerande
S
arbetsplats

 roduktkvaliP
tet och service

J ämställdhet
och mångfald

Mätetal för uppföljning av måluppfyllnad

Koldioxidavtryck

Mätetal för uppföljning av måluppfyllnad

Starka och ansvarsfulla relationer med medarbetare, kunder, leverantörer
och värdekedjan för att leva upp till intressentgruppernas prioriteringar.
Stillfronts värderingar uttrycks på koncernspråket engelska
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Hållbarhetsområden
och väsentliga aspekter

Verksamhetsutveckling
och etik

För att säkerställa att studios och medarbetare delar visionen om en långsiktig och hållbar verksamhet
krävs gemensamma värderingar och en struktur som möjliggör detta. Moderbolaget med dess styrelse
och ledning tillhandahåller verktyg. I Stillfronts decentraliserade organisation är det studiochefernas
ansvar att implementera och följa upp att dessa efterlevs på lokal nivå.
Hållbara och lönsamma affärer
Stillfronts strategi att utveckla spel med låg risk och som håller länge gör att vi kan använda våra resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Att antalet studios växer ger oss möjligheter att skala upp och nyttja
de specialistkompetenser som finns för att lära av varandra. Potentiella förvärv av nya studios utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv och väsentliga risker identifieras. Granskningen görs genom diskussioner och intervjuer med studions ledningsgrupp.
Antikorruption och bedrägerier
Korruption, bedrägerier och penningtvätt är oacceptabelt för Stillfront och att förhindra detta är en
del i vårt dagliga arbete. För oss handlar det om att våra policyer, riktlinjer och processer visar vägen
och skapar rätt beteende hos varje medarbetare.
Vår uppförandekod tar upp hur man förväntas agera och en visselblåsarfunktion finns sedan slutet av
2019 för rapportering av oegentligheter. Vid eventuella förvärv genomgår samtliga bolag en riskbedömning som specifikt fokuserar på interna processer som säkerställer finansiell säkerhet inkluderat förhindrande av korruption. Uppförandekoden finns tillgänglig för alla medarbetare på Stillfronts
interna portal och respektive studiochef ansvarar för att medarbetarna tar del av den. Under 2020
kommer en ”e-learning” om uppförandekoden att lanseras för samtliga medarbetare, vilken innehåller
ett avsnitt kring anti-korruption och mutor.
Vem som helst har möjlighet att rapportera överträdelser av uppförandekoden eller andra oegentligheter kopplat till Stillfront, genom sin chef eller visselblåsarfunktionen som ger möjligheten att vara
anonym. Rapportering kan göras via länk på hemsidan, e-post eller fysiskt brev. Ärendet hanteras konfidentiellt av Stillfronts visselblåsarfunktion som består av styrelseordförande och chefsjurist. Inga
ärenden rapporterades under året.
Ett av våra viktigaste områden är att skydda våra användare mot cyberattacker och kortbedrägerier. Vi
följer alla lagar och regler för att uppnå maximal trygghet och förväntar oss även att våra affärspartners
och leverantörer gör detsamma. Stillfronts studio Goodgames har utvecklat en egen anti-bedrägerilösning som implementerats hos flera av övriga studios. Lösningen bevakar betalningsmönster i realtid och reagerar på bedrägliga beteenden.
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Dataintegritet och säkerhet
Att vara datadriven är centralt för Stillfront. Genom att analysera användardata ser vi beteendemönster som berättar hur vi kan bli ännu bättre på att utveckla spel, miljöer, detaljer och funktioner samt
följa evenemang, aktiviteter och kampanjer för en bättre upplevelse. Våra användare berättar kontinuerligt vad de tänker och tycker genom kundservice. Deras åsikter är viktiga för oss när vi utvecklar
spelen och nya funktioner. Man kan säga att vi utvecklar spelen tillsammans med dem. Att marknadsföringen är datadriven är avgörande för att attrahera användare att spela free-to-play. Om vi gör det på
rätt sätt kan vi använda både våra finansiella och humana resurser mest effektivt.
Dataintegritet och säkerhet är av största betydelse för Stillfront. Under årens lopp har avsevärda resurser lagts på att säkerställa att vårt integritetsprogram uppfyller kraven enligt General Data Protection Regulation (GDPR) och andra relevanta lokala regelverk avseende dataskydd och integritet. Våra
processer har utformats för att värna konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av information och
data. Vår policy för dataskydd och integritet, Processing of personal data policy, finns tillgänglig på
Stillfronts interna portal. På Stillfronts externa hemsida finns också information om vilka rättigheter
man har som användare samt beskrivningar om hur Stillfront hanterar persondata.
Vi har utsett en Data Protection Officer (DPO) för att utvärdera vårt integritetsprogram och vi kommer
att uppdatera vår dataskyddspolicy för att tillhandahålla mer detaljerad information om våra metoder
kring dataskydd. DPO:n vägleder och utbildar de grupper inom Stillfront som hanterar persondata och
fungerar även som en resurs för användare som har frågor angående vår datahantering.
Vi inser att dataskydd och användarintegritet kräver kontinuerligt förbättringsarbete. Under 2019
rapporterades inga underbyggda klagomål om dataöverträdelser.

En god spelupplevelse

Stillfront verkar inom ett område som i grunden är mycket gammalt, nämligen underhållning med
visst inslag av tävling, något som vi människor alltid tyckt om. Idag ser vi en allt snabbare ökning av
digital underhållning, några exempel är streamingtjänster som Netflix och Spotify. Våra spel är med
några undantag inom segmentet free-to-play och vänder sig till vuxna. Free-to-play-modellen ger spelare tillgång till spel utan kostnad. En majoritet av våra användare spenderar låga belopp på köp inuti
våra spel. Därutöver finns en dedikerad målgrupp som betraktar spelet som en hobby eller en livsstil
och då ökar betalningsviljan.
Ansvarsfullt spelande
För Stillfront är ansvarsfullt spelande att erbjuda användare underhållning som kan likställas med en
hobby, som att gå på idrottsevenemang eller titta på streamade filmer. Då är det viktigt att det finns en
diversifierad portfölj av spel som attraherar olika typer av spelare, oavsett kön, bakgrund eller plånbok
samt att användare möts med respekt. Vår strategi är att erbjuda produkter med lång livslängd och därför är det avgörande att vi utvecklar, testar, itererar och optimerar spelen i nära samverkan med våra
användare och av input från kundservice.
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Marknadsföring är centralt för att synliggöra ett spel och attrahera användare. Stillfront följer de lagar
och regler som gäller på varje marknad. För innehåll och ålder är PEGI i EU och ESRB i USA relevanta att
följa. Marknadsföringen ska vara etisk, ärlig och reflektera grundläggande humana värderingar.
En central och uppskattad funktion i många av våra spel är möjligheten att interagera med andra
användare. I några forum har vi redan inbyggda funktioner som filtrerar bort dåligt språkbruk och vi
har nolltolerans mot hot och personangrepp. Genom automatiserade analysverktyg förbättras dessa
kontrollmöjligheter kontinuerligt och ambitionen är att ha samma funktionalitet i samtliga forum.
Våra spel attraherar huvudsakligen vuxna användare och Stillfronts medelanvändare är 35–45 år.
Produktkvalitet och service
Att utveckla högkvalitativa produkter med lång livslängd ställer krav på djup förståelse för vad användarna efterfrågar. Våra studios har ett datadrivet tillvägagångssätt och användardata skapar goda förutsättningar att fatta rätt beslut för framgångsrik spelutveckling, Vi testar nya spel på ett tidigt stadium för att
se om det håller måttet. Vi fortsätter sedan att utveckla våra spel tillsammans med användarna under
spelets livscykel oavsett om det gäller en kampanj, en ny funktion eller ett nytt tema. För att skapa lojala
användare krävs att spelen kontinuerligt utvecklas och uppdateras med nytt innehåll.

Attraktiv arbetsgivare

Att vi har medarbetare som trivs är avgörande för vår affär. Vi verkar i en bransch som är uppbyggd runt
kunskap och talang. Agerar vi på ett ansvarsfullt och hållbart sätt kan vi attrahera och behålla de främsta
talangerna i branschen. Det förutsätter en inkluderande, jämlik arbetsplats med stor mångfald.
Stimulerande arbete
Vi vill vara den bästa plattformen för utveckling och utvecklare genom att kombinera de tre kärnvärdena entreprenörskap, skalbarhet och struktur. Varje studio har sin egen identitet och kultur med egen
organisation, arbetssätt och processer samt lokal marknadskännedom. Det är vår ambition, och vår
utmaning, att låta studios verka autonomt och samtidigt dra fördelar av samarbete med andra delar av
verksamheten då Stillfront växer och skalar upp.
I början av året fastställdes Stillfronts uppförandekod som beskriver våra gemensamma värderingar,
affärsprinciper och policyer. Koden täcker in många områden inom hållbarhet och inkluderar bestämmelser om mänskliga rättigheter, affärsetik, datahantering och anti-korruption, samt andra viktiga
riktlinjer och processer. Alla medarbetare förväntas följa koden och koden förklarar också vad man
som medarbetare kan förvänta sig av Stillfront.
Vi planerar att utveckla en webbaserad utbildning som förklarar uppförandekoden och målet för 2020
är att samtliga medarbetare ska ha medverkat i utbildningen och förstått koden.
Stillfront är ett kunskapsföretag med högt utbildade medarbetare i en platt organisation där alla uppmuntras att bidra positivt till affären. Vidareutveckling är prioriterat och medarbetarna genomgår
kontinuerligt utbildningar. Det sker på olika sätt, flera studios driver till exempel interna akademier.
Att rekrytera kvalificerade medarbetare är både svårt och tidskrävande. För att tackla den här utma-
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ningen initierade Studion Imperia Online i Bulgarien talangprogrammet IT Talents som erbjuder fria
kurser för utvecklare.
2019 anställde Imperia Online sju utvecklare från årets två kurser och sedan starten 2013 har åtta
säsonger genomförts, vilket dessutom resulterat i över 450 anställningar på 80 andra företag. Från nästa år expanderar programmet med nya kurser och till fler städer.
Jämlikhet och mångfald
På Stillfront ska varje individ behandlas lika oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning. Anställning och utvecklingsmöjligheter ska alltid baseras på kompetens, erfarenhet och förmågan att prestera. Att Stillfront agerar globalt gör att vi kan utmana oss att lära känna
och förstå människor från olika bakgrunder och kulturer.
Vår personalstyrka bestod under 2019 av 74 procent män och 26 procent kvinnor. Stillfronts styrelse
bestod av 50 procent män och 50 procent kvinnor. Spelbranschen är mansdominerad och Stillfront
arbetar på olika sätt för att vara inkluderande och skapa en mer jämställd arbetsplats. Studion Babil
Games i Jordaniens huvudstad Amman som arbetat särskilt mycket med att skapa en mer jämlik
arbetsplats har idag en personalstyrka bestående av 60 procent män och 40 procent kvinnor.

Låg koldioxidpåverkan och
klimatvänliga lösningar

Stillfront tillhandahåller digital underhållning som klassas som digital konsumtion, det vill säga det
finns ingen fysisk produkt i värdekedjan. När användarna sedan konsumerar digital underhållning
krävs energi. Våra spel spelas världen över i webbläsaren och på mobilen. All användning skapar datatrafik och påverkar energianvändningen.
koldioxidavtryck
Stillfront orsakar relativt låga utsläpp av växthusgaser. Den främsta utsläppskällan är s erverlösningar
och datalagring men påverkan sker också genom tjänsteresor, energiförbrukning på våra kontor,
inköpt material samt indirekt genom de digitala produkter vi säljer. Viktiga miljöaspekter är val
av elleverantör som erbjuder förnybar energi samt byte av de material som används för tekniken.
Stillfronts studios använder molnbaserade serverlösningar hos företag såsom Google Cloud, Amazon
och Microsoft Azure, som arbetar intensivt med att garantera en stor andel förnybar energi.
I den dagliga verksamheten arbetar våra studios för att minska påverkan genom återvinningslösningar,
hantering av gammal elektronik samt inköpsrutiner.
Vår ambition är att under 2020 göra grundläggande beräkningar av vår klimatpåverkan för att ta reda
på var vi kan göra störst skillnad samt besluta om en strategi.
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M ÄT E TA L F Ö R VÄ S E N T L I G A H Å L L B A R H E T S A S P E K T E R

H Å L L B A R T E K O N O M I S K T R E S U LT A T

STOR GEO GR AFISK SPRIDNING

Att vara ett finansiellt starkt företag är en
f örutsättning för att kunna skapa hållbara
värden långsiktigt för våra intressentgrupper

+48

48% E u ro p e
29% Nor th America

%

1 8% A s i a
2% S o u t h A m e r i c a
2% O c e a n i a
4 8 % E u r o p1a% A f r i c a
29% Nordamerika
1 8% A s i e n

Stillfronts nettoomsättning för 2019 uppgick till
1 967 MSEK, vilket är en tillväxt på 48 procent
jämfört med 2018.

48% E u ro p a

2% Sy d a m e r i ka

29% Nordamerika

2% O c e a n i e n

1 8% A s i e n

1% Afr i ka

21%
EMEA

L

4%
Latin America

2% Sy d a m e r i ka
2% O c e a n i e n

23%
North America

1% Afr i ka

D E N B Ä STA S P E LU P P L E V E L S E N

L O J A L A A N VÄ N D A R E

Den äldsta titeln i produktportföljen

Spel med lång livslängd för en lojal kundbas
skapar återkommande intäkter

33

755

ÅR

SEK

GemStone är utgivet av Simutronics
och har en lojal och lönsam användarbas.

Genomsnittlig månatlig intäkt
per betalande användare.

DIVERSIFIER AD GLOBAL
ARBETSST YRK A

B R E D P O RT F Ö L J

Många nationaliteter och ökande andel kvinnor
74 % M e n
26 % Wo m e n

74 % M ä n
74 % M ä n

2 6 % Kv i n n o r

2 6 % Kv i n n o r
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En bred produktportfölj för
långsiktig lönsamhet
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Hållbarhet

Våra studios ger
tillbaka till samhället
Genom att involvera spelare tillför vi ytterligare en meningsfull dimension till
spelet samtidigt som vi ökar medvetandet om väsentliga miljöfrågor
Under 2019 skapade den tyska studion Goodgame aktiviteter inne i spelet, vilket
resulterat i att spelarna av Big Farm: Mobile Harvest tillsammans har sponsrat
följande projekts:
O RGA N I S AT I O N

One Tree Planted

PROJEKT

D E LTAG A R E

5 000 träd har planterats
i USA

2 50 000 deltagare

5 000 träd har planterats
i Amazonas

3 00 000 deltagare

Bracenet

I nsamling av försvunna
fiskenät & rensa havet

300 000 deltagare

 eutsche Wildtier
D
Stiftung

S
 tödja skyddet av utrotningshotade vilda bin i
Tyskland

200 000 deltagare
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Risker och riskhantering
För all affärsverksamhet finns det vissa osäkerhetsmoment inför framtiden. Stillfronts
verksamhet utgör inget undantag. Vissa händelser kommer att ha en positiv effekt på
verksamheten och bidra till ett ökat värdeskapande. Andra framtida händelser kan ha
negativa följder för Stillfronts verksamhet och intäkter.
Stillfronts styrelse ansvarar för koncernens riskhantering. Riskfrågor som kan kopplas till affärsutveckling och långsiktig strategisk planering behandlas av koncernledningen och beslutas av styrelsen.
Ett antal centrala policyer utgör grunden för den operativa riskhanteringen i företaget. Stillfront arbetar kontinuerligt med att identifiera och hantera de risker som koncernen är eller kan bli utsatt för. De
kritiska riskerna i Stillfronts affärsmiljö behandlas strategiskt genom produkt- och affärsutveckling
och operationellt i det dagliga arbetet.
Nedan presenteras några av de risker som kan påverka koncernens framtida utveckling. Presentationen är ingen rangordning av riskernas vikt eller potentiella effekt på Stillfronts vinst eller finansiella
ställning. För de finansiella riskfaktorerna, se även not 3.

Verksamhetsrelaterade risker

RISK

Anseende
Stillfronts försäljning och resultat är beroende av
företagets fortsatt goda anseende. Riskreducerande
åtgärder.
Risker vid förvärv
Koncernens tillväxt sker både organiskt och genom
förvärv. Flera företag har redan förvärvats. Dessa
förvärv kan misslyckas med att uppnå förväntade
resultat när det gäller tillväxt och/eller lönsamhet,
ledningens och personalens kompetens, produkt
utveckling och kapacitet.

Användarpreferenser, produktunderhåll
och produktutveckling
Stillfronts operativa och ekonomiska resultat beror
på hur attraktiva de produkter är som utvecklas och
marknadsförs av koncernen. Om produkterna upplevs som mindre attraktiva kan det påverka koncernens finansiella resultat negativt.
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Stillfront Group har implementerat en uppförandekod
som alla studios och medarbetare ska följa. Det säkerställer att Stillfront Group och alla medarbetare agerar
enligt bestämda standarder och affärsprinciper.
Förvärv genomförs först efter en grundlig due diligence.
I förvärvsvillkoren ingår normalt en flerårig tilläggsköpeskilling för säljaren, som vanligtvis också ingår i
ledningen för det förvärvade bolaget. Därmed finns
ett starkt incitament för säljaren/ledningen av det uppköpta företaget att leverera goda resultat. En del av
köpeskillingen utgörs ofta av aktier i Stillfront, vilket
genom inlåsning skapar en intressegemenskap med
Stillfront och dess aktieägare.

Stillfront följer hur spelen uppskattas av spelarna och
utvecklar spelen tillsammans med spelare som ger återkoppling om produkternas utformning och utveckling.
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Verksamhetsrelaterade risker, forts.

Riskhantering

RISK

Förseningar vid spelutveckling
All spelutveckling medför viss osäkerhet när det
gäller att beräkna den tid och resurser som krävs
för att färdigställa spelen. Fördröjningar i produktlanseringar kan påverka Stillfront negativt.

Beroende av externa
distributionsplattformar
Stillfront utvecklar och lanserar spel för både webbläsare och mobilspel. I huvudsak bedrivs distributionen av mobilspel av Google Play, Apple App Store
och Facebook medan webbläsarspelen främst distribueras av Stillfronts studios.
Beroende av nyckelpersoner
Nyckelpersoner, ledande befattningshavare och
personer med specialkompetens, av vilka några är
grundare av koncernens företag, kan besitta viktig
kompetens och om de lämnar företaget kan det vara
skadligt för Stillfronts verksamhet. Att kunna locka
och behålla kvalificerad personal och ledande befattningshavare är avgörande för Stillfront Groups framtida verksamhet.

Bransch- och marknadsrelaterade risker

RISK

Efterfrågan på underliggande produkter
Det råder stor konkurrens inom spelbranschen och
ibland är den ”hit”-driven. För att kunna bibehålla
tillväxt och lönsamhet måste Stillfront därför fortsätta att utveckla och lansera spel som tilltalar spelarna.

Konkurrens
Konkurrensen är hård inom spelsektorn. På en övergripande nivå konkurrerar spel också med andra
underhållningsformer, till exempel sociala medier
och videoströmning.
Immateriella rättigheter
Stillfront kan bli utsatt för kränkning av sina immateriella rättigheter eller oavsiktligt själv inkräkta på
andras immateriella rättigheter.
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HANTERING

Stillfronts modell för iterativ utveckling av spel
minskar risken för så kallad ”scope creep” (dvs att ett
projekts omfattning okontrollerat växer), vilket är en
vanlig orsak till fördröjda projekt. Dessutom motverkar Stillfronts användning av beprövade spelmotorer
uppkomsten av utvecklingsrisker.

Stillfront eftersträvar att upprätthålla goda förbindelser med distributörerna av program för mobila plattformar. Samtidigt undersöker Stillfront andra sätt att
nå ut till den mobila marknaden.

Genom att främja karriärutveckling och andra utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, inklusive lön
och konkurrenskraftiga incitament på lång sikt, tillvaratar vi vår förmåga att locka och behålla medarbetare
långsiktigt.

HANTERING

Stillfronts produktstrategi PLEX avser att hantera
marknadsriskerna genom en bred spelportfölj. Vidare
möjliggör Stillfronts iterativa spelutveckling att spelen
kan utvärderas i ett tidigt skede och att spelen gradvis
kan utformas för att uppfylla spelarnas preferenser.
Stillfront använder sig av spelmotorer för att minska
tekniska och funktionella risker i spelutvecklingen
Stillfront har valt att huvudsakligen verka inom en
spelgenre med dokumenterat långsiktig lönsamhet,
online free-to-play-spel. Dessutom utvärderar vi alltid
möjliga nya genrer som passar in i Stillfronts strategi
och har liknande karakteristika.
Eftersom Stillfronts spel huvudsakligen är free-to-play
on-line-spel så är företaget endast marginellt känsligt
för kränkning av företagets immateriella rättigheter.
Viktiga domännamn är säkrade. I utvecklingsarbetet
vidtas försiktighetsåtgärder för att inte inkräkta på
andra företags immateriella rättigheter.
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Bransch- och marknadsrelaterade risker, forts.

RISK

Teknisk utveckling
Teknikutvecklingen inom spelmarknaden skulle
kunna göra att Stillfronts spel blir föråldrade och
omoderna.
Cyberbrott och fientliga attacker
Stillfront och dess kunder är i riskzonen för hacker
attacker, virus och andra former av cyberbrott.
Bolagets IT-verksamhet är avgörande för intäkterna och störningar av IT-verksamheten kan påverka
intäkterna negativt.

Finansiella risker

HANTERING

Stillfront utvärderar den tekniska utvecklingen på
marknaden och dess potentiella påverkan på bolagets
verksamhet. Lämpliga åtgärder vidtas baserade på
dessa utvärderingar.
Stillfront vidtar sedvanliga motåtgärder gentemot
sådana hot. Stillfronts IT-verksamhet är utformad
för att vara robust med lösningar och program som
förhindrar bedrägerier på plats.

Risker i regelverk
Stillfront är verksamt inom spel. Onlinespel är en
”ung” bransch och nya lagar och regler för onlinespel
kan påverka Stillfronts lönsamhet. Föreskrifter om
hantering av personuppgifter finns redan idag med
GDPR-lagstiftningen.

Stillfront efterlever tillämpliga regler och lagar för hantering av personuppgifter. Stillfront följer kontinuerligt utvecklingen av regelverken för spelmarknaden.
Det gäller till exempel lokal lagstiftning beträffande
loot-lådor.

RISK

HANTERING

Valutarisker
Stillfront bedriver verksamhet i många länder och
har kunder i över 180 länder. Största delen av koncernens kostnader är i EUR och USD, medan intäkterna
även är i många andra valutor. Detta medför en valutarisk. Exponering sker både som transaktionsexponering och översättningsexponering.

RÄNTERISKER
Stillfront exponeras för ränterisker i första hand
genom de obligationslån som per den 31 december
2019 uppgick till 1 100 MSEK. Räntan på dessa lån är
kopplad till STIBOR, som kan variera över tid. Obligationens löptid är till maj 2022 och juni 2024.
Kreditrisker
Stillfront har en kreditrisk avseende fordringar på
betalningsförmedlare och banker.
Finansieringsrisker
Stillfront behöver extern finansiering vid förvärv
och för spelutveckling i de fall då Stillfronts eget
kassaflöde inte är tillräckligt.
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Huvudparten av koncernens intäkter är i EUR och USD,
vilket ger en viss balans i valutaexponeringen. Stillfront
redovisar i svenska kronor. Om kronan stärks gentemot
andra valutor kan det påverka koncernens omsättning
och i viss mån vinster negativt. Skulder som gäller villkorade tilläggsköpeskillingar är i samma valuta som den
tillgång som skulden gäller. Delar av Stillfronts upplåning är inte i svenska kronor utan i utländska valutor.
Stillfront följer marknadsräntornas utveckling noga för
att kunna planera för alternativa åtgärder som eventuellt kan bli nödvändiga.

Motparterna är i regel välrenommerade och stabila
företag, och därmed bedöms den finansiella risken som
marginell.
Förvärv finansieras delvis genom riktade aktieemissioner till säljarna vilket reducerar behovet av kontant
finansiering. Stillfront har per 31 december 2019 en
roterande kreditfacilitet på 500 MSEK.
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Finansiella risker, forts.

RISK

Prisrisker
Koncernen exponeras för prisrisker i första hand
genom avtal om villkorad tilläggsköpeskilling vid
vissa av koncernens förvärv. Villkorad tilläggs
köpeskilling baseras på den förvärvade enhetens
finansiella resultat.
Skatterisker
Stillfronts skatteutgifter påverkas av länderna
där vinsterna uppstår och skattelagarna i dessa
länder. Nya lagar, regler och skatter kan ge upphov
till begränsningar i verksamheten eller nya och högre
krav. Det finns också en risk att Stillfronts tolkning
av tillämpliga lagar, regler och överenskommelser
inte överensstämmer med skattemyndigheternas.
Aktivering av utvecklingskostnader
I enlighet med IFRS aktiverar Stillfront kostnaderna
för produktutveckling. Om en utvecklad produkt
visar sig misslyckad kan det medföra nedskrivningar.

Värdering av goodwill
Stillfronts tillväxtstrategi baseras delvis på förvärv.
Förvärv kan leda till goodwillposter i balansräkningen. Försämrad goodwill kan leda till avsevärda nedskrivningar med påföljande finansiella förluster.
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Alla villkorade tilläggsköpeskillingar har ett tak. Betalningen av villkorade tilläggsköpeskillingar finansieras
delvis genom kassaflödet från förvärvsobjektet.

I samarbete med externa skatteexperter har Stillfront
analyserat olika skattereglers påverkan på verksamheten för att säkra en korrekt skattesituation. Den
skatt som Stillfront redovisar och betalar till skattemyndigheterna är de belopp som Stillfront och dess
rådgivare bedömer vara korrekta.

Stillfronts modell för iterativ utveckling minskar den
nödvändiga investeringen för att sätta en produkt på
marknaden. Tack vare Stillfronts breda produktportfölj får ett enstaka spels misslyckande – och efterföljande nedskrivning – bara en begränsad effekt på koncernens resultat.
Förvärv föregås av noggrann due diligence och kan
medföra stora möjligheter att nå värdeskapande synergier när förvärven har integrerats i Stillfront-koncernen. Företaget utvärderar kontinuerligt de förvärvade
enheternas resultat och har en gedigen process för
identifiera potentiella nedskrivningsbehov av goodwill.
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Aktien
Stillfront Groups aktie är sedan 8 december 2015 noterad på Nasdaq First North.
Sedan den 29 juni 2017 är aktien noterad på First North Premier Growth Market. Kursen per den 30 december 2019 var 367,50 SEK, en ökning med 180 procent under 2019.
Under 2019 omsattes totalt 19 718 866 Stillfront-aktier på Nasdaq Stockholm. Daglig
genomsnittlig omsättning var 19 398 191 SEK. Högsta kurs var 373,50 SEK och lägsta
kurs var 126,20 SEK.

Utdelningspolicy

För att öka företagets värde avser Stillfront att investera företagets vinster och kassaflöde i organiska
tillväxtinitiativ och förvärv och kommer därför inte att ge någon utdelning eller återköpa aktier under
2020–2022.
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De tio största aktieägarna
den 31 december 2019

Aktien

Marknadsplats
Nasdaq First North
Noteringsdatum
2017-06-29
Ticker symbol
SF
ISIN-kod
SE0007704788
Valuta
SEK
Antal aktier 31 december 2019
26 339 453
Högst betalt 2019
373,50
Lägst betalt 2019
126,20
Slutkurs 31 december 2019
367,50

A N A LY T I K E R S O M F Ö L J E R
ST I L L F RO N T
Carnegie
Pareto
Redeye
Nordea
Kepler Cheuvreux

Antal aktier
4 190 602
2 545 511
2 481 212
2 249 645
2 207 517
1 122 707
662 343
622 906
455 444
425 913
16 963 800
9 375 653
26 339 453

Christian och Kai Wawrzinek
Swedbank Robur Fonder
Första AP-fonden
Handelsbanken Fonder
SEB Fonder
Länsförsäkringar Fonder
Avanza Pension
Carnegie Fonder
Livförsäkringsbolaget Skandia
Master Creating GmbH
De tio största ägarna
Övriga
Totalt

Storleksklasser den
31 december 2019

Oscar Erixon
Lars-Ola Hellström
Kristoffer Lindström
Erik Lindholm-Röjestål
Hjalmar Ahlberg

Kapital
och röster
15,9%
9,7%
9,4%
8,5%
8,4%
4,3%
2,5%
2,4%
1,7%
1,6%
64,4%
35,6%
100,0%

1–100
101–1 000
1 001–10,000
10 001– 100 000
100 001–1 000 000
1 000 001–
Okända
Totalt

Antal aktier
86 686
354 206
568 842
1 666 287
6 389 541
14 797 194
2 476 697
26 339 453

Kapital
och röster
0,3%
1,3%
2,2%
6,3%
24,3%
56,2%
9,3%
100,0%

Antal
aktieägare
2 671
1 063
189
41
28
6

Andel
66,8%
26,6%
4,7%
1,0%
0,7%
0,2%

3 998

100,0%

Sverige
Tyskland
USA
Övriga
Okända
Totalt

Antal aktier
15 917 590
5 174 728
1 160 411
1 610 027
2 476 697
26 339 453

Kapital
och röster
60,5%
19,6%
4,4%
6,1%
9,3%
100,0%

Antal
aktieägare
3 816
13
24
145

Andel
95,4%
0,3%
0,6%
3,6%

3 998

100,0%

Aktieägare per land
den 31 december 2019
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Bolagsstyrning
Stillfront strävar efter att tillämpa strikta standarder och effektiva rutiner så att
hela verksamheten genererar ett långsiktigt värde för aktieägare och andra intressenter. Det kräver en effektiv organisation, god intern kontroll och effektiva riskhanteringssystem samt att information och rapportering ger en rättvisande bild av
bolaget. Stillfront tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som beskriver de
beslutssystem genom vilka aktieägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats av Stillfronts styrelse och godkänts för publicering den
21 april 2020.

Principer för bolagsstyrning

Stillfronts bolagsstyrning följer externa förordningar, bland annat den svenska aktiebolagslagen,
svenska bokföringslagen, svenska årsredovisningslagen, förordningen om marknadsmissbruk (MAR),
den svenska koden för bolagsstyrning och Nasdaq Stockholms regler för emittenter på Nasdaq First
North Premier Growth Market, samt interna regelverk, bland annat Stillfronts bolagsordning, styrelsens arbetsordning, styrelsens Vd-instruktion och andra koncerngemensamma policyer, instruktioner
och riktlinjer.

Aktier och aktieinnehav

Per den 31 december 2019 hade Stillfront 26 339 453 utestående aktier och 3 998 aktieägare. Alla a ktier
är av samma slag. Var och en ger rätt till en röst på årsstämman. På årsstämman kan aktieägare rösta för
det fulla antalet företrädda aktier. Den största aktieägaren den 31 december 2019 var Laureus Capital
GmbH, som ägde 15,9 procent av utestående aktier och röster. Laureus Capital var den enda aktieägaren som ägde över 10 procent av utestående aktier. De tio största aktieägarna företrädde sammanlagt
64,4 procent av de utestående aktierna och rösterna.

Årsstämma

Det högsta beslutande organet i Stillfront är årsstämman, genom vilken aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Årsstämman hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Datum, tid och
plats tillkännages senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet. Information om hur
en aktieägare kan få ett ärende behandlat vid stämman, och vid vilket datum en sådan begäran måste
tas emot av företaget för att säkerställa att det tas upp på årsstämman, meddelas på Stillfronts webbplats senast när delårsrapporten för det tredje kvartalet har publicerats. Kallelse till årsstämma publiceras tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om
anmälan och rätt att delta i och rösta på stämman, dagordningen med de ärenden som ska behandlas,
information om föreslagen utdelning och huvudsakligt innehåll i övriga förslag. För att få rösta på årsstämman måste aktieägaren vara antecknad i aktieboken den femte arbetsdagen före stämman, inräknat lördag och måste meddela företaget om sitt deltagande senast den dag som anges i kallelsen till
stämman. Aktieägare som inte kan delta personligen kan delta genom ett ombud. Beslut på årsstämman fattas normalt med enkel majoritet. I vissa fall föreskriver dock den svenska aktiebolagslagen en
viss närvaro för att uppnå beslutsförhet eller en särskild röstmajoritet.
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BOL AGSST YRNINGSMODELL

AKTIE ÄGARE
Röstar
Val

REVISOR

Principer
för val

Å R S STÄ M M A

VA L B E R E D N I N G
Föreslår styrelse, revisor
och valberedning

Val

ST YREL SE
L E D S AV E N O R D F Ö R A N D E

R E V I S I O N S U T S KO T T

VD

OCH

E R S ÄT T N I N G S U T S KO T T

KO N C E R N C H E F

KO N C E R N L E D N I N G

V I K T I GA E X T E R N A ST Y R I N ST RU M E N T

V I K T I GA I N T E R N A ST Y R I N ST RU M E N T O C H I N ST RU K T I O N E R

> Aktiebolagslagen
> Årsredovisningslagen
> Nasdaqs regelverk för emittenter på First North
> Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

> Bolagsordning
> Arbetsordning för styrelsen, Instruktioner till kommittéer
> Vd-instruktion inkluderande rapporteringsinstruktion
> Informationssäkerhetspolicy, finanspolicy, finansiell handbok, etc.
> Uppförandekod
> Processer för intern kontroll och riskhantering
> Information- och insider policy
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På årsstämman behandlas följande ärenden:
– Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och revisionsberättelse för koncernen
– Beslut om
• fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och, i förekommande fall, koncernens
resultaträkning och balansräkning
• disposition av den vinst eller förlust som balansräkningen utvisar och
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
– Beslut om arvode för styrelseledamöter och revisor
– Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter som ska utses
– Utnämning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant samt
– Andra frågor som är relevanta för stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Dessutom fattar aktieägarna beslut om eventuell ändring av företagets bolagsordning. Bolagsordningen
är det grundläggande styrdokumentet för bolaget som bland annat fastställer bolagets namn, styrelsens säte, vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek och antalet aktier, aktieägarnas rätt att delta på årsstämma och vilka ärenden som ska behandlas på årsstämman.
Vid behov kan det kallas till extrastämma. Information, såsom kallelse och förslag inför årsstämma/
extrastämma, och protokoll från företagets tidigare stämmor finns publicerade på Stillfronts webbplats www.stillfront.com.
Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 hölls på advokatfirman DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm
den 9 maj. På stämman hade aktieägarna möjlighet att ställa frågor till styrelsens ordförande och Vd.
Totalt 39 aktieägare med rösträtt deltog på Stillfronts årsstämma 2019. De företrädde sammanlagt
14 418 593 aktier, eller cirka 60 procent av de utestående aktierna och rösterna vid årsstämman.
Vid årsstämman deltog styrelsens ordförande tillsammans med övriga styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor. Styrelsens ordförande valdes till ordförande på stämman.
På årsstämman fattade aktieägarna bland annat följande beslut:
– styrelsen ska bestå av sex ledamöter, valda av stämman, och utan suppleanter
– styrelseledamöterna Jan Samuelson, Birgitta Henriksson, Ulrika Viklund, Katarina Bonde och Erik
Forsberg omvaldes och Kai Wawrzinek valdes in som ny ledamot till och med nästa bolagsstämma
– Jan Samuelson omvaldes till styrelsens ordförande
– arvode till styrelsen ska utbetalas i enlighet med valberedningens förslag
– revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs till revisorer med avsikt att utse
Nicklas Kullberg till huvudrevisor.
– revisorernas arvoden ska utbetalas enligt aktuell godkänd räkning och
– styrelsen ska bemyndigas att besluta om och emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
i enlighet med styrelsens förslag. Detta bemyndigande får nyttjas så att det motsvarar en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet.
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– en riktad emission om högst 175 000 teckningsoptioner avsedda för ett incitamentsprogram ska
genomföras. Tilldelning ska ske till ett rimligt marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell för optioner. Optionerna ger innehavaren rätt att teckna aktier till en kurs motsvarande
150 procent av det volymvägda genomsnittspriset för aktien under perioden 24 april 2019 8 maj 2019.
– en riktad nyemission ska genomföras till:
• säljarna av Imperia Online JSC., begränsad till högst 120 336 aktier
• säljarna av eRepublik Labs., begränsad till högst 68 700 aktier
• säljarna av Babil Games FZ LLC. begränsad till högst 54 330 aktier.
Besök Stillfronts webbplats (www.stillfront.com/en/annual-general-meeting-2019/) för mer information om årsstämman 2019.
Extra bolagsstämma 2019

Vid en extra bolagsstämma den 10 december 2019 beslutades det, i enlighet med styrelsens förslag, att:
– införa ett optionsprogram för ledande befattningshavare inom Stillfront
– emittera teckningsoptioner av serie 2019/2023 och godkänna överföringar av teckningsoptioner/
aktier
– ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag
Besök Stillfronts webbplats (https://www.stillfront.com/sv/extra-bolagsstamma-10-december-2019extraordinary-general-meeting-december-10-2019/) för mer information om den extra bolagsstämman 2019.

Årsstämman 2020

Årsstämman 2020 kommer att äga rum den 14 maj 2020 kl. 16.00 på advokatbyrån DLA Piper Swedens
kontor, Kungsgatan 9, Stockholm.. Samtliga aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Stillfronts styrelsens ordförande eller vända sig till valberedningen med
nomineringsförslag. Det kommer inte att vara möjligt att följa eller delta i årsstämman från annan
plats via informationsteknologi. Information om årsstämman, tillsammans med alla erforderliga
handlingar, publiceras på webbplatsen, www.stillfront.com.

Valberedning

Årsstämman den 14 maj 2019 beslutade att styrelsens ordförande vid utgången av tredje kvartalet ska
sammankalla Stillfronts röstmässigt tre största aktieägare att utse var sin representant till valberedningen. Valberedningen kan också besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot i valberedningen. En representant för en av aktieägarna ska utses till ordförande i valberedningen. Varken styrelsens
ordförande eller någon annan styrelseledamot ska sitta som ordförande i valberedningen.
Valberedningen inför årsstämman 2020 utgjordes av:
– Niklas Johansson - Handelsbanken Fonder, ordförande i valberedningen
– Kai Wawrzinek – Laureus Capital GmbH
– Ossian Ekdahl – Första AP-fonden
– Jan Samuelson, styrelsens ordförande

s. 33

Årsredovisning 2019

STILLFRONT GROUP

Bolagsstyrning

Valberedningens uppgifter är att, inför årsstämman 2020, föreslå ordförande för stämman, styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelseordförande, arvode för styrelseledamöter och styrelseordförande samt eventuell ersättning för kommittéledamöter, revisorernas arvode, ett förslag om
utnämning av revisor (om tillämpligt) och valberedningens förfaranden. Valberedningens mandatperiod löper tills den nya valberedningen utsetts, i enlighet med beslutet om utnämning av valberedningen
som fattas av årsstämman 2020.
Valberedningens sammansättning uppfyller Kodens krav på oberoende ledamöter. Sedan årsstämman
2019 och fram till årets slut har valberedningen sammanträtt två gånger.
Valberedningens förslag, dess motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och kompletterande information beträffande de nominerade styrelseledamöterna tillkännages i samband med kallelsen
till årsstämman och kommer att framläggas på årsstämman 2020 tillsammans med en redogörelse för
valberedningens arbete.
Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisationen och ledningen av företagets verksamhet. Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera företagets ekonomiska situation och se till att företagets organisation
är strukturerad på ett sådant sätt att redovisning, förvaltning av tillgångar och företagets ekonomiska
situation i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Det åligger även styrelsen att se till att företagets
efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för företagets verksamhet övervakas i tillräcklig mån och
att grundläggande etiska riktlinjer för företagets agerande fastställs. Styrelsen utser Vd.

N Ä RVA RO V I D S T Y R E L S E M Ö T E N 2 0 1 9
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styrelse
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Revisionsutskott

Närvaro
revisionsutskott

Katarina Bonde, ledamot

17/17

Erik Forsberg, ledamot

16/17

Ordförande 6/6

Birgitta Henriksson, ledamot

17/17

Ledamot

Jan Samuelson, Ordförande

17/17

Ulrika Viklund, ledamot

17/17

Kai Wawrzinek , ledamot

16/17

s. 34

Ersättningsutskott

Närvaro
Ersättningsutskott

Ledamot

1/1

Ordförande

1/1

6/6

Årsredovisning 2019

STILLFRONT GROUP

Bolagsstyrning

Styrelsens sammansättning

Enligt Stillfronts bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter, utan suppleanter, och väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon regel om längsta tid som en ledamot kan sitta i styrelsen finns inte. I sammansättningen av Stillfronts styrelse har
kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning beaktats.
Vid årsstämman 2019 omvaldes Jan Samuelson, Birgitta Henriksson, Ulrika Viklund, Katarina Bonde
och Erik Forsberg som styrelseledamöter och Kai Wawrzinek valdes in som ny styrelseledamot. Stämman valde Jan Samuelson till styrelsens ordförande.

Oberoende

Valberedningens bedömning är att samtliga ledamöter utom Kai Wawrzinek är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare enligt den svenska koden för bolagsstyrning.
Kai Wawrzinek är grundare av och delägare i Laureus Capital GmbH, som är Stillfronts största aktie
ägare och är därför inte oberoende i förhållande till företaget. Ytterligare uppgifter om styrelse och
ledning återfinns på sidorna 40–43 i Stillfronts årsredovisning.

Styrelsens arbete

Styrelsen beslutar om en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och om Vd-instruktion, inklusive
rapporteringsinstruktion för Vd. Dessa beslut fattas årligen vid det konstituerande möte som hålls
efter årsstämman. Arbetsordningen anger hur arbetet ska fördelas mellan styrelsen, dess kommittéer och Vd. Under 2019 genomfördes 17 protokollförda styrelsemöten. Vid sina ordinarie styrelsemöten behandlade styrelsen de fasta punkterna i enlighet med styrelsens arbetsordning. Bland annat
behandlades affärsläge, ekonomiskt utfall, årsbokslut och delårsrapporter. Tre av styrelsemötena har
hållits inför offentliggörandet av delårsrapporterna och ett möte hölls innan årsbokslutet. Ett möte
har behandlat verksamhetsplanering och budget. Ett konstituerande möte hölls efter årsstämman där
beslut fattades om bland annat firmateckning, styrelsens arbetsordning, Vd-instruktion och plan för
ordinarie styrelsemöten under året. Övriga styrelsemöten ägnades åt bland annat förvärv och finansiering. Styrelseledamöternas närvaro anges på sidan 34 i Stillfronts årsredovisning.
Styrelsemöten sammankallas vanligtvis genom ett tillkännagivande till ledamöterna minst fem dagar
i förväg. Ledamöterna får skriftligt material beträffande de ärenden som ska behandlas inför styrelsemötet.
Vd och CFO deltar i styrelsemötena. Vd redogör för den operativa utvecklingen vid varje ordinarie
styrelsemöte och CFO redogör för ekonomiska resultat. Andra representanter från koncernledningen
deltar i styrelsemötena när det är befogat.

Ordförandens roll

Styrelseordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att det genomförs i enlighet med
svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, Koden och styrelsens interna styrdokument.
Ordföranden följer verksamheten genom löpande kontakter med koncernchefen och ansvarar för att
övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information. Ordföranden tillser även att det sker en
årlig utvärdering av styrelsens och koncernchefens arbete och att valberedningen får ta del av utvärderingens resultat.
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Utvärdering av
styrelsens arbete

Styrelsens ordförande utvärderar styrelsens arbete en gång per år via ett utvärderingsverktyg som tillhandahålls av en tredje part. Vid utvärderingen behandlas till exempel frågor om samarbetsklimat,
kunskapsbredd och hur styrelsearbetet genomförts. Avsikten är att få en bild av hur ledamöterna uppfattar att styrelsearbetet bedrivits och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera och förbättra
arbetet. Ordföranden redovisar utvärderingen för styrelsen och valberedningen.
Styrelsen utvärderar fortlöpande koncernchefens arbete genom att följa verksamhetens utveckling
och genom att ta del av koncernchefens skriftliga rapporter.

Ersättningar

Valberedningen tar fram förslag till arvoden för styrelseledamöterna och årsstämman fattar beslut om
ersättning. Information om ersättning till styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer
finns i tabellen i not 10 i Stillfronts årsredovisning.
Ersättning till Vd och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga
förmåner samt pensioner. Årsstämman 2019 antog riktlinjer för ersättning till ledande befattnings
havare, som finns tillgängliga på Stillfronts webbplats www.stillfront.com. Dessa riktlinjer har följts
utan avvikelser under året.
Styrelsens ordförande förhandlar om ersättning och anställningsvillkor för Vd och CFO. Ersättningarna för dessa ledande befattningshavare godkänns av styrelsen.
Vd förhandlar om ersättning och anställningsvillkor för de övriga medlemmarna i koncernledningen
(förutom CFO) och för dotterbolagens verkställande direktörer, som rapporterar till koncernchefen.
För mer information se not 10 i årsredovisningen.

Styrelseutskott

REVISIONSUTSKOTT
Revisionsutskottet består av Erik Forsberg (ordförande) och Birgitta Henriksson. Revisionsutskottet
har de uppgifter och den beslutanderätt som följer av aktiebolagslagen och Koden.
I revisionsutskottets arbetsuppgifter ingår att:
– granska de finansiella rapporterna
– övervaka effektiviteten i företagets interna kontroll, inklusive riskhantering, med avseende på finansiell rapportering
– hålla sig informerad om den externa revisionen
– granska, och i förekommande fall bevilja, förhandsgodkännande när externa revisorer utses för
andra uppdrag än revisionstjänster
– utvärdera externa revisorers objektivitet och oberoende och
– följa upp ovanstående ärenden.
ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Ersättningsutskottet består sedan årsstämman 2019 av Jan Samuelson (ordförande) och Katarina
Bonde. Ersättningsutskottet har de uppgifter och den beslutanderätt som följer av aktiebolagslagen
och Koden.

s. 36

Årsredovisning 2019

STILLFRONT GROUP

Bolagsstyrning

I ersättningsutskottet arbetsuppgifter ingår att:
– förbereda och utvärdera riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
– förbereda och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning
– förbereda förslag om ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen
– övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning
– förbereda och lägga fram förslag till aktieägares beslut angående aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram för koncernledningen
– förbereda beslut om bonusprogram och
– förbereda styrelsens plan för Vd-succession och granska koncernens övergripande successionsplanering avseende högsta ledningen
Revision

En eller flera revisorer utses av årsstämman. Uppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls
året efter revisorsvalet. Revisorn har i uppdrag att granska Stillfronts årsredovisning och bokföring,
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn lämnar en revisionsberättelse till
årsstämman. Aktieägare har möjlighet att ställa frågor till revisorn på årsstämman.
Årsstämman 2019 utsåg revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor fram till slutet av årsstämman 2020. Huvudrevisor är Nicklas Kullberg.
Under 2019 har revisorerna, utöver granskning av bolagets räkenskaper, även granskat bolagets niomånadersrapport och årsbokslut. Företagets revisor har närvarat vid ett styrelsemöte för att lägga fram
sina slutsatser från revisionen 2018 och ta upp frågor från styrelsen utan att någon i koncernledningen
var närvarande.
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Intern kontroll och
riskhantering av
finansiell rapportering
> Styrelsen ansvarar för bolagets interna styrning och kontroll och att den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier
Growth Market, svensk lagstiftning inklusive aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och den svenska
koden för bolagsstyrning. Utöver dessa lagar och regler har Stillfront upprättat interna instruktioner
och rutiner samt ett system för roll- och ansvarsfördelning som syftar till en god intern kontroll.
Koncernens ekonomiska utveckling behandlas vid varje styrelsemöte där delårsrapporter behandlas.
Koncernledningens
arbetssätt

Koncernledningen presenteras på sidorna 42–43 i Stillfronts årsredovisning. Under koncernledningens sammanträden, som hålls regelbundet, behandlas verksamhetsutveckling, finansiell uppföljning
och planer för verksamheten. Koncernledningen har regelbundna möten med representanter för företagets dotterbolag under året. Dotterbolagen har stor operationell frihet inom de ramar och de interna kontrollrutiner som fastställts. Koncernledningen övervakar att överenskomna befogenheter inte
överskrids och att rutiner följs. Inom respektive dotterbolag har effektiva lednings- och styrningsstrukturer etablerats.

Kontrollmiljön

Stillfronts verksamhet är organiserad i självstyrande dotterbolag. Vd:n för varje dotterbolag utses av
koncernchefen och ansvarar för dotterbolagets styrning och utveckling samt ledning.
Stillfronts decentraliserade organisation med många dotterbolag ställer stora krav på dotterbolagens
företagsledningar, deras kompetens, värderingar och affärsetik. Det kräver även förståelse och respekt
för delegering av roller. Vidare förutsätts att ansvarsfördelningen inom och mellan koncernledningen, dotterbolagens ledningar och styrelsen är väl definierade samt att kommunikationen mellan dessa
fungerar väl. Instruktioner om styrande dokument, redovisningsprinciper och riktlinjer kommuniceras regelbundet till berörda medarbetare.
Attestordningen i Stillfront reglerar beslutsprocessen för viktiga avtal, större investeringar samt andra
väsentliga beslut och utgör en viktig del i koncernens kontrollmiljö.

Riskhantering

Stillfronts verksamhet påverkas av ett antal riskfaktorer som inte helt kan kontrolleras av bolaget.
Styrelsen har en arbetsordning som antagits på det konstituerande mötet. Denna utgör basen för styrelsens arbete för en effektiv bedömning och hantering av de risker bolaget kan utsättas för. För en
utförlig beskrivning av de finansiella riskerna hänvisas till not 3 i årsredovisningen.
Styrelsen ansvarar för att väsentliga finansiella risker och risken för fel i den finansiella rapporteringen
identifieras och hanteras. Fokus läggs på väsentliga resultat- och balansposter, transaktioner med hög
komplexitet och/eller där effekterna av eventuella fel kan bli väsentliga.
Stillfronts CFO genomför årligen en översyn av bolagets grundkrav på internkontroll och rutiner för
finansiell rapportering. Dessa grundkrav ska förhindra, upptäcka och korrigera fel och eventuella avvikelser i den finansiella rapporteringen. Genomgången omfattar bland annat godkännande av väsentliga avtal, uppföljning av riskexponering, kontroll av balansräkning och analys av finansiella resultat.
Dotterbolagens efterlevnad av Stillfronts krav på intern kontroll och rutiner för finansiell rapportering följs upp löpande av Vd och CFO, både på distans och på plats. Kontroller på plats görs utifrån särskilda behov och tidpunkten bestäms efter de interna kontroller som redan utförs.
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Koncernens dotterbolag redovisar resultat- och balansräkning samt relevanta nyckeltal varje månad.
Dotterbolagens månadsrapporter och koncernens konsoliderade månadsrapport analyseras av koncernledningen.
Internrevision

Mot bakgrund av koncernens struktur och rutiner för intern kontroll av den finansiella rapporteringen har styrelsen inte bedömt det som ändamålsenligt att etablera en särskild funktion för internrevision. Detta ställningstagande omprövas årligen av styrelsen.

Information

Koncernens informations- och kommunikationschef har ansvaret för att koncernens policy för intern
information och kommunikation implementeras.
Bolagets externa information följer den av styrelsen fastställda kommunikationspolicyn. Policyn
anger vad som ska kommuniceras, av vem och på vilket sätt, för att säkerställa att både den externa och
interna informationen är korrekt, fullständig och följer uppställda riktlinjer.
Stillfronts information till aktieägarna och andra intressenter offentliggörs via pressmeddelanden,
boksluts- och delårsrapporterna, årsredovisningen och bolagets hemsida (www.stillfront.com). På
hemsidan publiceras pressmeddelanden, finansiella rapporter och presentationsmaterial för de senaste åren samt information om bolagsstyrning. Delårsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden publiceras även på engelska på bolagets hemsida (www.stillfront.com).
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Styrelsen

JAN SAMUELSON

K ATARINA BONDE

ERIK FORSBERG

STYRELSENS ORDFÖRANDE

STYRELSELEDAMOT

STYRELSELEDAMOT

Född: 1963.

Född: 1958.

Född: 1971.

I styrelsen sedan 2018.

I styrelsen sedan 2018.

I styrelsen sedan 2018.

Utbildning: Examen företagseko
nomi, Handelshögskolan Stockholm,
Magisterexamen i juridik, Stockholms
universitet.

Utbildning: Magisterexamen i fysik
och matematik, Kungliga Tekniska
högskolan i Stockholm, matematik
och socialhistoria, Salem College,
North Carolina, nationalekonomi,
Stockholms universitet.

Utbildning: Magisterexamen i
företagsekonomi, Handelshögskolan,
Stockholm.

Tidigare befattningar i urval:
Medgrundare och senior partner
Accent Equity Partners AB, SVP EF
Travel vid EF Education First, mana
gementkonsult Carta Corporate
Advisors AB, managementkonsult
Indevo AB.
Övriga bolagsengagemang:
Sdiptech AB (publ.). Styrelseledamot
Saltå Kvarn AB.
Aktieinnehav: 10 000.
Ordförande ersättningsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget,
företagsledningen och större aktie
ägare.

Tidigare befattningar i urval:
Vd och styrelseordförande UniSite
Software, Vd Captura Software Inc.,
marknadsdirektör Dun & Bradstreet
Software Inc., vice försäljnings- och
marknadsdirektör Timeline Inc.,
Vd Programmator Industri AB.
Övriga bolagsengagemang:
Styrelseordförande i Opus Group
(publ.), IMINT Image Intelligence AB
(publ.), Flatfrog Laboratories, Reason
Studios AB och Mentimeter AB,
styrelseledamot Mycronic AB (publ.).

Tidigare befattningar i urval:
CFO Intrum AB, CFO Cision AB och
Business Area CFO, Group Treasurer
och Business Controller på EF
Education.
Övriga bolagsengagemang:
Styrelseledamot Kindred Group Plc.
Aktieinnehav: 1 500.
Ordförande i revisionsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget,
företagsledningen och större aktie
ägare.

Aktieinnehav: –
Medlem i ersättningsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget,
företagsledningen och större aktie
ägare.
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ULRIKA VIKLUND

KAI WAWRZINEK

STYRELSELEDAMOT

STYRELSELEDAMOT

Född: 1963.

Född:: 1981.

Född: 1976.

I styrelsen sedan 2017.

I styrelsen sedan 2017.

I styrelsen sedan 2019.

Utbildning: Kandidatexamen,
nationalekonomi, företagsekonomi,
Uppsala universitet.

Utbildning: Kandidatexamen,
Mittuniversitetet, kurser i system
utveckling och projektledning,
Amsterdam University of Applied
Sciences.

Utbildning: Advokat och doktors
examen i juridik, Heidelbergs
universitet, Tyskland.

STYRELSELEDAMOT

Tidigare befattningar i urval:
Partner på Brunswick Group, tidigare
IR- och kommunikationschef på
Carnegie Investment Bank.
Övriga bolagsengagemang:
Partner Fogel & Partners, styrelse
ledamot Sdiptech AB.
Aktieinnehav: 2 250.
Medlem av revisionsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget,
företagsledningen och större aktie
ägare.

Tidigare befattningar i urval:
General Manager Magine Consumer
Group Global, Vd för Plejmo, ansvarig för internationell tillväxt, Spotify.
Övriga bolagsengagemang:
Medgrundare House Be, medgrundare Spira Globalt, styrelsemedlem i
God El i Sverige AB, Idea2Innovation
Sweden AB, Spira Globalt AB, House
Be i Åre AB, E14 Invest AB, NorthWorx
AB and Adgie Consulting AB.

Tidigare befattningar i urval:
Vd och medgrundare av Goodgame
Studios.
Övriga bolagsengagemang:
Vd för Laureus Capital GmbH.
Aktieinnehav: 4 190 602 aktier som
ägs av Laureus Capital GmbH, varav
50 procent indirekt ägs av Dr Kai
Wawrzinek.
Beroende i förhållande till större
aktieägare. Oberoende i förhållande
till bolaget och företagsledningen.

Aktieinnehav: –
Oberoende i förhållande till bolaget,
företagsledningen och större aktie
ägare.

Aktieinnehav den 31 mars 2020.
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Koncernledning

JÖRGEN LARSSON

MARINA ANDERSSON

VD O CH KONCERNCHEF

CHEF M&A

JOHANNA
BERGSTEN

ALEXIS BONTE
COO

GENERAL COUNSEL

Född: 1964.

Född: 1972.

Född: 1983.

Född: 1976.

Styrelseledamot 2007–2017, grundare
och Vd sedan 2010.

Chef M&A sedan 2019.

General Counsel sedan 2020.

COO sedan 2019.

Utbildning: Magisterutbildning i
företagsekonomi, Stockholms univer
sitet och magister i språk, Russian
Herzen State Pedagogical University.

Utbildning: Juridikexamen Uppsala
Universitet.

Utbildning: BA Honors Degree
International Business & Languages,
European Business School, London,
Global Leadership and Public Policy,
Harvard University, Transformational
Leadership Program University of
Oxford /Said Business School.

Utbildning: Civilingenjör industriell
ekonomi, Linköpings Tekniska
Högskola.
Tidigare befattningar i urval:
Medgrundare och ordförande ESN,
partner Deseven, grundare och Vd,
Mind AB.
Aktieinnehav: 150 580.
Köpoptioner: 70 000.

Tidigare befattningar i urval:
Director Deloitte Corporate Finance
Advisory team, Director ICECAPITAL Securities, Associate partner &
Investment manager, Deseven och
analytiker, Carnegie.
Aktieinnehav: 155.
Köpoptioner: 10 000.

Tidigare befattningar i urval:
Senior Group General Legal Counsel
på Evolution Gaming Group AB
samt Senior associate positions på
Advokatfirman Cederquist AB och
G Grönberg Advokatbyrå Aktiebolag.
Aktieinnehav: —
Köpoptioner: —

Tidigare befattningar i urval:
Medgrundare och Vd eRepublik Labs,
olika positioner inom lastminute.com:
Head of Business Development, UK,
Marketing and Sales Director, France
and MD, Italy.
Aktieinnehav: 101 056.
Köpoptioner: 50 000.
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CHRISTIAN KAUL

PHILIP KNUST

ANDREAS UDDMAN

SOFIA WRETMAN

CCO

CPO

CFO

IR- OCH
KOMMUNIK ATIONSCHEF

Född: 1981.

Född: 1988.

Född: 1979.

Född:: 1977.

CCO sedan 2019.

CPO sedan 2019

CFO sedan 2019.

Utbildning: PhD in Neuroscience,
University College London och
Neuroscience department, New York
University.

Utbildning: Data processing,
EPS Lübeck, Computer Sience,
TH Lübeck.

Utbildning: Chartered Management
Accountant (ACMA), Master in
Management, EADA Business school,
M.A. in Politics from University of
Glasgow.

IR- och kommunikationschef
sedan 2018.

Tidigare befattningar i urval:
VP Corporate Development Good
game Studios, Vd Airbnb UK &
Ireland, Vd Groupon, Australia.
Aktieinnehav: —

Tidigare befattningar i urval:
CPO Goodgame Studios. Kreativ
grundare EMPIRE och BIG brand.
Aktieinnehav: —
Köpoptioner: 32 000.

Tidigare befattningar i urval:
CFO Qliro Financial Services, CFO
Vireo Energy, Finance and Business
Development positions at Shell.
Aktieinnehav: 2 750.

Köpoptioner: 10 000.

Utbildning: Pol. Mag, Stockholms
universitet.
Tidigare befattningar i urval:
IR- och kommunikationschef, Alimak
Group, Seniorkonsult Halvarsson &
Hallvarsson, Communication Manager, SAS Institute.
Aktieinnehav: —
Köpoptioner: 10 000.

Köpoptioner: 40 000.

Aktieinnehav den 31 mars 2020.
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Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten
Till bolagstämman i Stillfront Group AB (publ), org.nr 556721-3078

Uppdrag och
ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2019 (räkenskapsåret 2019) på
sidorna 30-43 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning
och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning
ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.
Stockholm den 21 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse
Stillfront Group AB (publ) är en global koncern med visionen att bli marknadsledande
inom free-to-play-spel. Målet är att långsiktigt kunna erbjuda förstklassig digital
underhållning genom koncernens globala spelstudios. Det uppnås med en decentraliserad organisation med partners som kombinerar entreprenörsanda, skalbarhet och
struktur.
Verksamheten bedrivs genom tolv spelstudios: Babil Games, Bytro Labs, Coldwood Interactive,
Dorado Games, eRepublik Labs, Goodgame Studios, Imperia Online, Kixeye, OFM Studios, Playa
Games, Power Challenge och Simutronics. Huvudmarknaderna är Frankrike, MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika), Storbritannien, Tyskland och USA.
Stillfront grundades 2010 av Vd Jörgen Larsson. Stillfront är ett börsnotrat bolag och företagets aktier
är notrade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet SF.
Stillfronts moderbolag, Stillfront Group AB (publ) har sitt säte på Sveavägen 9, 111 57 Stockholm. Bolagets organisationsnummer är 556721-3078.
Stillfronts tillväxtstrategi bygger på organisk tillväxt samt noggrant utvalda och genomförda förvärv.
Viktiga händelser under 2019

I juni slutfördes förvärvet av Kixeye och bolaget konsolideras in i koncernen från den 1 juli 2020. Kixeye är en ledande utvecklare och utgivare av online-strategispel för mobila enheter och webbläsare
med huvudkontor i Kanada samt kontor i Australien, USA och Vietnam. Vid förvärvet hade Kixeye
fyra aktiva spel: Battle Pirates, War Commander, Vega Conflict and War Commander: Rogue Assault.
Köpeskillingen om 90 MUSD, motsvarande 871 MSEK, erlades kontant på kassa- och skuldfri bas. För att
finansiera förvärvet erhöll Stillfront ett överbryggningslån från Swedbank. Överbryggningslånet återbetalades med medel från en riktad nyemission om 500 MSEK före transaktionskostnader samt ett nytt
obligationslån om 500 MSEK, som förfaller 2024.
Stillfront beslutade i juni om en riktad nyemission av 2 080 732 aktier till kursen 240,40 kronor per
aktie. Genom nyemissionen erhöll Stillfront cirka 500 MSEK före transaktionskostnader. Efter registreringen av nyemissionen uppgick det totala antalet aktier i Stillfront till 26 128 972.
I juni emitterade Stillfront seniora, icke säkerställda obligationer för 500 MSEK under ett nytt ramverk
om upp till 1 000 MSEK, som förfaller 2024. Medlen från obligationsemissionen användes för att återbetala det överbryggningslån som finansierade förvärvet av Kixeye och för allmänna behov i syfte att
stärka bolagets kapacitet och flexibilitet för ytterligare tillväxt. Räntan för det nya obligationslånet
fastställdes till Stibor 3m +4,75 procent. Villkoren för obligationen beskrivs ytterligare i not 29.
Arbetet med att identifiera och utvärdera potentiella förvärv fortsätter. Vid utvärdering av potentiella
förvärv läggs stor vikt vid att bolaget passar in i Stillfronts företagskultur och att företagsledning och
ägare delar Stillfronts värderingar.
Stillfronts studios fortsatte utvecklingen och lanseringen av nya och förbättrade spel. Under året
lanserades Game of Trenches – WW1 medan det gjordes en global mjuklansering av EMPIRE: Age of
Knights.
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Omsättning och resultat

Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 1 967 MSEK (1 325 MSEK), en ökning med 48 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 517 MSEK (353 MSEK) för helåret. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster och nedskrivning av förvärvsrelaterade poster uppgick till 645 MSEK (397 MSEK), vilket
är en ökning med 63 procent Det motsvarar en rörelsemarginal på 33 (30) procent. Jämförelsestörande
poster består i huvudsak av förvärvs- och sammanslagningskostnader samt av kostnader för förberedelser inför listbyte av aktien.
Resultat efter finansiella poster uppgick till 454 MSEK (265 MSEK och inkluderade omvärdering av til�läggsköpeskillingar med 14 MSEK. Omvärdering av avsättningar för tilläggsköpeskillingar har omklassificerats under 2019 och påver rörelseresultatet med 5 MSEK och finansnettot med –5 MSEK. Mer information finns i notrna 5, 8, 11 och 12.
Årets nettoresultat uppgick till 341 MSEK (157 MSEK).

Kassaflöde och
finansiell ställning

Årets kassaflöde uppgick till 94 MSEK (62 MSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
484 MSEK (210 MSEK). Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 342 MSEK (246 MSEK). Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 522 MSEK (421 MSEK). Likvida medel inklusive ej nyttjade kreditfaciliteter uppgick vid utgången av 2019 till 864 MSEK jämfört med 667 MSEK per den 31 december 2018.
Räntetäckningsgraden proforma, definierad som EBITDA (inklusive förvärvade enheter som om de
förvärvats den 1 januari) dividerad med finansnetto för de senaste 12 månaderna, uppgick till 11,7 (6,9).
Nyckeltalet har justerats för omvärdering av tilläggsköpeskillingar.
Skuldsättningsgraden, definierad som justerad nettoskuld per den 31 december dividerad med EBITDA
för de senaste 12 månaderna (inklusive förvärvade enheter som om de förvärvats den 1 januari) uppgick
till 0,9 (0,9).

Investeringar och
avskrivningar

Koncernens investeringar i immateriella tillgångar under räkenskapsåret uppgick till 248 MSEK
(160 MSEK). Investeringarna inkluderar bland annat Game of Trenches – WW1 och EMPIRE: Age of
Knights. Därutöver har investeringar skett både i ett antal nya spel samt ny funktionalitet och nytt
innehåll i befintliga spel.
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick under året till 224 MSEK
(125 MSEK). Av- och nedskrivningar avser i huvudsak immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen vid förvärv av dotterbolag samt aktivering av utgifter för produktutveckling.
Under året ökade koncernens immateriella tillgångar (aktiverade utgifter för produktutveckling,
goodwill och spelrättigheter) med 1 114 MSEK. Koncernens långfristiga skulder ökade med 450 MSEK.
Ökningen av immateriella tillgångar är i huvudsak hänförligt till förvärvet av Kixeye och aktiverade
aktiverade utgifter för produktutveckling. Årets förändring av långfristiga skulder beskrivs ytterligare
i not 19 och 29.

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs koncernomfattande verksamhet och koncerngemensamma tjänster tillhandahålls. Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick under året till 55 MSEK (19 MSEK) och resultatet
före skatt uppgick till –11 MSEK (–84 MSEK).
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Uppdaterade finansiella mål

Vid den kapitalmarknadsdag som Stillfront höll i november 2019 presenterades uppdaterade finansiella mål.
Tillväxt: Stillfronts mål är att nå en nettoomsättning på 4 000 MSEK vid slutet av 2022. Tillväxten ska
nås både organiskt och genom förvärv.
Lönsamhet: Stillfronts mål är att nå en justerad rörelsemarginal runt 35 procent. Justerad rörelsemarginal definieras som rörelsemarginalen exklusive nedskrivning av förvärvsrelaterade poster samt poster
som påverkar jämförbarheten av nettoomsättning. Den justerade rörelsemarginalen kan variera mellan
kvartalen, främst beroende på volymen användarförvärv user acquisition och produktutveckling.
Skuldsättning: Nettoskulden/justerad rörelsemarginal (EBITDA) ska inte överstiga 1,5. Justerad EBITDA
proforma definieras som justerad EBITDA inklusive förvärv och exklusive jämförelsestörande poster
för de senaste 12 månaderna. Stillfront kan dock, under vissa omständigheter, välja att överskrida denna nivå under en kortare tidsperiod.

Aktiekapital

Antalet aktier i Stillfront Group AB (publ) uppgick till 26 339 453 den 31 december 2019. Aktien är sedan
den 8 december 2015 notrad på Nasdaq First North och sedan den 29 juni 2017 är aktien notrad på Nasdaq
First North Premier Growth Market. Stängningskursen den 31 december 2019 var 367,50 SEK per aktie.
De största aktieägarna per den 31 december 2019 var Laureus Capital GmbH med 15,9 procent av utestående aktier och röster, Swedbank Robur Holding 9,7 procent av utestående aktier och röster, F
 örsta
AP-fonden 9,4 procent procent av utestående aktier och röster, Handelsbanken Fonder 8,5 procent av
utestående aktier och röster samt SEB Fonder med 8,2 procent av utestående aktier och röster.

Hållbarhet

Stillfronts hållbarhetsarbete integreras i all verksamhet och är därför en del av redogörelsen i årsredo
visningen. En hållbarhetsrapport i enlighet med Aktiebolagslagen har upprättats, se sidorna 12–23.
Rapporten omfattar moderbolaget och koncernens dotterbolag. Under 2019 har ett hållbarhetsramverk fastställts och utgör en bas för styrning. Uppförandekoden är det huvudsakliga styrdokumentet.
Risker hänförliga till hållbarhet utgör en integrerad del av koncernens arbete för att identifiera och
hantera risker,

Händelser efter årets slut

– Johanna Bergsten utsågs till bolagsjurist och medlem av koncernledningen från den 7 januari 2020.
– I januari 2020 ingick Stillfront ett avtal med ägarna av Storm8, en marknadsledande USA-baserad
utvecklare av spel för mobila plattformar, om att förvärva samtliga aktier i Storm8 till ett pris om
300 MUSD på kassa- och skuldfri basis. Storm8 har gett ut mer än 50 spel i flera olika genrer. Spelen
finns i drygt 155 länder och har över 1 miljard nedladdningar. Förvärvet genomfördes den 28 februari
2020.
– I januari 2020 säkrade Stillfront en ny revolverande kreditfacilitet om 1 600 MSEK med en löptid på
3,5 år från Nordea Bank Abp:s filial i Sverige och Swedbank AB (publ).
– I januari 2020 genomförde Stillfront riktade nyemissioner av 3 424 129 aktier till kursen 381 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.
Genom nyemissionen erhöll Stillfront cirka 1 300 MSEK före transaktionskostnader.
– I januari 2020 emitterade Stillfront obligationer om 500 MSEK inom ett ramverk om 1 000 MSEK för
seniora, icke säkerställda obligationslån 2019/2024. Det totala utestående beloppet under obligationslånet är 1 000 MSEK. Obligationerna prissattes till 105,25, vilket motsvarar en lånekostnad på 3,47%.
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– I februari 2020 genomförde Stillfront riktade nyemissioner av 1 909 222 aktier till säljarna av Storm8,
som en del av köpeskillingen för aktierna i Storm8.
– Under första kvartalet bröt Covid-19 ut globalt. Stillfront följer noga utvecklingen och värderar i
vilken omfattning koncernens verksamhet kan komma att påverka på kort och lång sikt. Stillfront
är en decentraliserad organisation med studios och medarbetare på flera kontinenter, med merparten i Europa och Nordamerika. Stillfront har proaktivt vidtagit flera förebyggande åtgärder för att
säkerställa koncernens operationella verksamhet och samtidigt stävja spridning av viruset bland de
anställda. Bland annat så har alla affärsresor och fysiska affärsmöten skjutits upp och distansarbete
uppmuntras. Stillfront fokuserar på digital underhållning och har digitala processer och rutiner på
plats, vilket möjliggör för vår organisation att fungera mer eller mindre som vanligt.
Risker och osäkerheter

Stillfront har en modell för riskhantering, som syftar till att identifiera, kontrollera och minska riskerna. Stillfronts styrelse ansvarar för koncernens riskhantering. Riskfrågor som kan kopplas till affärsutveckling och långsiktig strategisk planering behandlas av koncernledningen och beslutas av styrelsen.
Ett antal centrala policyer ligger till grund för företagets operativa riskhantering i organisationen. De
kritiska riskerna i Stillfronts affärsmiljö hanteras strategiskt genom produkt- och affärsutveckling, och
operationellt i det dagliga arbetet. Se not 3 samt riskavsnittet på sidorna 24–27 för en mer detaljerad
beskrivning av risker och riskhantering inom Stillfront.

Framtidsutsikter

Stillfronts framtida utveckling beror främst på utvecklingen av våra studios. Dessutom kan trender
inom spelindustrin och de finansiella marknaderna ha en betydande inverkan på koncernens redovisade intäkter och finansiella ställning.
Stillfront verkar på en växande och lönsam marknad och har etablerat uppdaterade finansiella mål för
2020–2022 inklusive ett tillväxtmål för nettoomsättning på 4 000 MSEK till slutet av 2022, en justerad rörelsemarginal runt 35 procent och en nettoskuld/justerad EBITDA-kvot som inte bör överstiga 1,5.
Stillfront kan dock, under vissa omständigheter, besluta att överskrida skuldsättningsgraden under en
kortare tidsperiod.

Bolagsstyrning

Bolaget lyder under svenska lagar och förordningar såsom Aktiebolagslagen (2005:551), Bokföringslagen (1999:1078) samt Årsredovisningslagen (1995:1554). Bolaget tillämpar First North:s regelverk och
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).
Bolagsstyrningen utövas bland annat genom bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören.
Bolagets revisor, som utses av årsstämman, granskar bolagets räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Se bolagsstyrningsrapporten sidorna 30–43 för ytterligare information.

Riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till Vd och ledande befattningshavare presenteras i not 10. Inga väsentliga
förändringar har föreslagits inför årsstämman 2020. De föreslagna riktlinjerna är emellertid mer detaljerade till följd av ett nytt direktiv om aktieägares rättigheter och ändringar i Aktiebolagslagen och
Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer gäller för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare inom Stillfront Group AB (publ), org. nr 556721-3078 (Stillfront eller
Bolaget). Med förbehåll för den efterföljande punkten gäller dessa riktlinjer även för en styrelse
ledamot i Stillfront som erhåller ersättning från Bolaget och varje hänvisning till ledning och/
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eller en ledande befattningshavare ska för sådana syften även anses omfatta sådan styrelseledamot.
Dessa riktlinjer gäller inte ersättning som beslutas eller godkänns av bolagsstämman. Riktlinjerna är
framåtblickande, det vill säga de är tillämpliga på ersättningar som är överenskomna och ändringar av
tidigare överenskomna ersättningar, efter antagandet av riktlinjerna vid årsstämman 2020.
RIKTLINJERNAS FRÄMJANDE AV BOLAGETS AFFÄRSSTRATEGI, LÅNGSIKTIGA INTRESSEN OCH
HÅLLBARHET
Stillfronts affärsstrategi är att vara ledande inom free-to-play onlinespel, genom att erbjuda långsiktig och förstklassig digital underhållning genom sin globala grupp av spelutvecklare. Organisk tillväxt
samt noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi. För mer information om
Bolagets affärsstrategi, se https://www.stillfront.com/en/about-the-company/. En förutsättning för
att kunna genomföra Bolagets affärsstrategi och skydda dess långsiktiga intressen, även ur ett hållbarhetsperspektiv, är att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. I detta syfte är
det nödvändigt att Bolaget erbjuder konkurrenskraftig ersättning. De övergripande riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare ska baseras på befattning, individuella prestationer, Bolagets
resultat samt att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet.
TYPER AV ERSÄTTNING
Ersättningen ska vara marknadsmässig och kan bestå av följande delar: fast kontantlön, rörlig kontant
ersättning baserad på årliga prestationsmål (bonus), pensionsförmåner och andra förmåner. Dessutom
kan bolagsstämman – oavsett dessa riktlinjer – besluta om bland annat aktierelaterad eller aktiekursrelaterad ersättning.
Fast lön
Den fasta lönen ska baseras på individens erfarenhet, ansvarsområde och relevant marknad. Den fasta
lönen ska revideras årligen.
Rörlig kontantersättning
Uppfyllandet av kriterierna för tilldelning av rörlig kontantersättning ska utvärderas årligen. Den rörliga kontantersättningen för en ledande befattningshavare får motsvara högst femtio (50) procent av
den fasta årliga kontantlönen. Om ett personaloptionsprogram inte beslutas att inrättas på årsstämman 2020 kan den rörliga kontantersättningen motsvara upp till 100 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier såsom
resultat, uppnådda mål i förhållande till budgeten, utveckling av Bolagets aktiekurs och personlig prestation.
Styrelsen ska, enligt tillämplig lag eller avtalsbestämmelser ha möjlighet att, med förbehåll för de
begränsningar som kan gälla enligt lag eller avtal, helt eller delvis återta rörlig ersättning som betalats
ut på felaktiga grunder (återkrav).
I vilken utsträckning kriterierna för tilldelning av rörlig kontantersättning har uppfyllts ska utvärderas/fastställas när mätperioden är slut. Ersättningsutskottet ansvarar för utvärderingen i den mån det
gäller rörlig ersättning till Vd. För rörlig ersättning till andra ledande befattningshavare ansvarar Vd
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för utvärderingen. För finansiella mål ska utvärderingen baseras på den senaste finansiella information
som Bolaget offentliggjort.
Rörliga långsiktiga incitamentsprogram (LTIP)
Långsiktiga incitamentsprogram har implementerats i Bolaget. Programmen har beslutats av bolagsstämman och är därför undantagna från dessa riktlinjer. Dessa LTIP omfattar de ledande befattningshavarna samt andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag. Programmen är villkorade av vissa
innehavstider på flera år. Se https://www.stillfront.com/en/incentive-programs/ för ytterligare information om dessa LTIP, inklusive de kriterier som ligger till grund för resultatet.
Pensionsförmåner och andra förmåner
Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska
inte berättiga till pensionsförmåner. Pensionspremierna för premiebestämd pension skall uppgå till
högst tjugofem (25) procent av den fasta årliga kontantlönen.
Andra förmåner kan till exempel omfatta sjukvårdsförsäkring och tjänstebilar. Sådana förmåner ska
vara begränsade och får inte överstiga fem (5) procent av den fasta årliga kontantlönen.
För anställningar som regleras av andra regler än svenska, kan pensionsförmåner och andra förmåner
anpassas i vederbörlig ordning för att följa tvingande regler eller etablerad lokal praxis, med beaktande
av det övergripande syftet med dessa riktlinjer i möjligaste mån.
UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNING
Ledande befattningshavare ska erbjudas anställningsvillkor i enlighet med lagar och praxis som gäller för det land där arbetstagaren är anställd. Arbetsgivarens uppsägningstid får inte överstiga tolv (12)
månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga
ett belopp som motsvarar den fasta kontantlönen för ett (1) år för någon ledande befattningshavare.
När uppsägningen görs av den ledande befattningshavaren får uppsägningstiden inte överstiga sex (6)
månader. Avgångsvederlag utgår inte i detta fall.
Dessutom kan ersättning betalas ut för konkurrensklausuler. Sådan ersättning ska kompensera för
inkomstbortfall och ska endast betalas ut i den mån den tidigare anställde inte har rätt till avgångs
vederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tiden för anställningens upphörande,
om inte annat föreskrivs i tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och betalas ut under den tid som den
konkurrensbegränsande klausulen gäller, dock inte längre än sex (6) månader efter avslutad anställning.
LÖNE- OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Vid utvärdering av om dessa riktlinjer och de begränsningar som anges här är rimliga har styrelsen
(inklusive ersättningsutskottet) beaktat den totala inkomsten för alla anställda i Bolaget, inklusive de
olika komponenterna i deras ersättning samt ökning och tillväxttakt över tiden.
BESLUTSFÖRFARANDE FÖR ATT FASTSTÄLLA, SE ÖVER OCH IMPLEMENTERA RIKTLINJERNA
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens förslag
till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska utarbeta ett förslag
till nya riktlinjer minst vart fjärde år och överlämna det till bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla till
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dess att nya riktlinjer antas av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska också följa upp och utvärdera
program för rörlig ersättning för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt de nuvarande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget. Ledamöterna i ersättningsutskottet är oberoende av Bolaget och dess ledande befattningshavare. Vd och övriga ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens behandling av och beslut
om ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av sådana frågor.
INFORMATION OM BESLUTAD MEN ÄNNU INTE FÖRFALLEN ERSÄTTNING
Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning.
UNDANTAG FRÅN RIKTLINJERNA
Styrelsen kan tillfälligt besluta att helt eller delvis avvika från riktlinjerna om det i ett specifikt
fall finns en särskild orsak till undantaget och om ett undantag är nödvändigt för att tjäna bolagets
långsiktiga intressen, inklusive ur ett hållbarhetsperspektiv, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska livskraft. Som angetts ovan omfattar ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens
beslut i ersättningsrelaterade frågor. Häri ingår även eventuella beslut om undantag från riktlinjerna.
Det har inte förekommit något undantag från de ersättningsriktlinjer som beslutades av årsstämman
2019.
Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott om
2 205 184 kronor. Förutom denna återbetalning, föreslår styrelsen ingen utdelning för räkenskapsåret
2019. Stillfront strävar efter att investera sina vinster och kassaflöde i initiativ för organisk tillväxt och
förvärv.
SEK
Överkursfond
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
Summa
Återbetalning av villkorat aktieägartillskott

Årsstämma

2019-12-31
3 956 512 661
–140 336 811
15 531 625
3 831 707 475
2 205 184

Balanseras i ny räkning

3 829 502 291

Totalt

3 831 707 475

Årsstämma i Stillfront Group AB (publ), 556721-3078 hålls den 14 maj 2020 kl 16.00 i DLA Piper Swedens
lokaler, Kungsgatan 9, Stockholm.
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Flerårsöversikt
koncernen
2019

2018

2017

1 967

1 325

913

Rörelseresultat

517

353

116

Resultat efter finansiella poster

454

265

116

Balansomslutning

4 052

2 598

408

Eget kapital

1 959

1 096

64

MSEK
Nettoomsättning

moderbolaget
2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning

55

19

5

2

1

Rörelseresultat

–8

–5

–7

–6

–3

MSEK

Resultat efter finansiella poster

2015

–86

–84

–18

–6

–3

Balansomslutning

5 358

4 461

370

350

145

Eget kapital

3 850

3 315

234

212

141

Jämförbara siffror för 2016 och tidigare är ej tillgängliga för koncernen.
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Koncernens rapport
över totalresultatet
MSEK

NOT

2019

2018

1, 2, 3, 4
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

6

1 967

1 325

17

197

118

5

11

7

7, 9

–1 076

–738

10

–356

–236

9, 17, 20

–224

–125

8

–1

2

517

353

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter

11

90

19

Finansiella kostnader

12

–154

–107

Summa finansiella poster

–64

–89

Resultat efter finansiella poster

454

265

–113

–107

341

157

Årets skatt

14

Årets resultat
Övrigt totalresultat

28

Valutaomräkningsdifferens

4

2

345

159

338

156

2

1

342

157

3

2

Före utspädning

25 237 953

23 256 070

Efter utspädning

25 330 083

23 386 780

Före utspädning, SEK/aktie

13,41

6,72

Efter utspädning, SEK/aktie

13,36

6,68

Summa totalresultat för året
Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Årets totalresultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Genomsnittligt antal aktier

15

Årets resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Koncernens rapport över
finansiell ställning
MSEK

NOT

2019-12-31

2018-12-31

185

225

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

17

Spelprodukter
Licencer, marknads- och kundrelaterade tillgångar

37

58

860

222

17, 18

2 211

1 674

6

3 293

2 179

Nyttjanderättstillgångar

19

57

–

Inventarier, verktyg och installationer

20

18

14

6

75

14

21

90

5

24

150

98

Balanserade utvecklingsutgifter
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

4

1

54

40

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

25

41

15

Likvida medel

26

342

246

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Räkenskaper

Forts.
MSEK

NOT

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

27

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Övriga reserver

28

Balanserade medel inklusive årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

22

Summa eget kapital

18

16

1 765

1 247

4

1

154

–184

1 942

1 081

18

15

1 959

1 096

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld

31

269

102

Obligationslån

29

1 085

588

Skuld till kreditinstitut

29

30

144

Övriga långfristiga lån

19, 29

162

279

30

24

7

1 570

1 120

Övriga avsättningar
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

49

35

Leverantörsskulder

84

66

Aktuella skatteskulder

14

22

19, 32

258

146

33

118

113

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Eget kapital, koncernen

MSEK
Ingående eget kapital
per 2018-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Övriga
reserver

1

32

0

Årets resultat
Valutaomräkningsdifferens

1

Summa totalresultat

1

Nyemission
Emissionskostnader
Pågående emission
Apportemission

Balanserat
kapital
inkl. årets
resultat

Eget kapital
hänförligt
till moderbolagets
aktieägare

Innehav
utan
bestämmande
inflytande

Totalt
eget
kapital

31

64

0

64

156

156

1

157

1

1

2

156

157

2

159

11

11

11

–53

–53

–53

103

103

103

1 186

1 186

1 186

Optioner

1

1

1

Utdelning *

0

–388

–388

–388

16

0

13

Förskjutning till legal koncern **

16

–32

Summa transaktioner redo
visade direkt mot eget kapital

16

1 215

0

–371

859

13

873

Utgående kapital per 2018-12-31

16

1 247

1

–184

1 081

15

1 096

Ingående eget kapital
per 2019-01-01

16

1 247

1

–184

1 081

15

1 096

338

338

2

341

4

0

3

342

2

344

Årets resultat
Valutaomräkningsdifferens ***

4

Summa totalresultat

0

0

Nyemission

2

498

500

500

–10

–10

–10

29

29

29

0

0

Emissionskostnader
Apportemission

4

338

13

Optioner
Summa transaktioner redo
visade direkt mot eget kapital
Utgående kapital per 2019-12-31

2

517

0

0

519

0

519

18

1 765

4

154

1 942

18

1 959

* Med anledning av det omvända förvärvet, klassificeras utbetalning till säljarna av Altigi Gmbh som en utdelning.
** Köpeskilling i omvänt förvärv av Altigi Gmbh (ref not 17).
***  För detaljerad information hänvisas till Not 28.
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Räkenskaper

Koncernens
kassaflödesanalys
MSEK

NOT

2019

2018

454

270

205

129

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

35

Betald skatt

–118

–97

540

301

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar

–45

–28

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder

–11

–64

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

–56

–92

Kassaflöde från den löpande verksamheten

484

210

–996

–124

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av verksamhet

16

Förvärv/försäljning av materiella anläggningstillgångar

–7

–4

–248

–160

–1 251

–288

Nyupptagna lån

500

1 129

Återbetalning lån

–114

–500

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

17

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Kassautflöde leasingavtal

35

–23

–

Checkräkningskredit

14

35

Emissionskostnader

–17

–53

–

1

Optionspremier
Nyemission
Utdelning
Utdelning omvänt förvärv
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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500

–

–

–85

–

–388

861

140

94

62

246

176

3

9

342

246
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Räkenskaper

Moderbolagets
resultaträkning
2019

2018

Nettoomsättning

55

19

Summa rörelseintäkter

55

19

7, 9

–41

–12

10

–21

–13

–8

–5

MSEK

NOT

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

11

3

3

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

–81

–82

Summa finansiella poster

–78

–79

Resultat efter finansiella poster

–86

–84

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag

13

Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Årets skatt
Årets resultat

14

75

–

75

–

–11

–84

26

–10

16

–95

Moderbolagets rapport över totalresultatet
Årets resultat

16

–95

Summa totalresultat

16

–95
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Räkenskaper

Moderbolagets
balansräkning
2019-12-31

2018-12-31

Licenser, patent, och liknande tillgångar

3

1

Summa immateriella anläggningstillgångar

3

1

Inventarier, verktyg och installationer

0

0

Summa materiella anläggningstillgångar

0

0

MSEK

NOT

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

22

3 504

3 906

Fordringar på koncernföretag

23

499

493

Uppskjuten skattefordran

21

26

–

Övriga finansiella anläggningstillgångar

1

–

Summa finansiella anläggningstillgångar

4 030

4 399

Summa anläggningstillgångar

4 033

4 400

1 296

20

13

12

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

25

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

3

1 310

35

15

26

Summa omsättningstillgångar

1 325

61

SUMMA TILLGÅNGAR

5 358

4 461
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Räkenskaper

Moderbolagets
balansräkning Forts.
2019-12-31

2018-12-31

Aktiekapital

18

16

Summa bundet eget kapital

18

16

3 957

3 440

–141

–46

MSEK

NOT

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

27

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

16

–95

Summa fritt eget kapital

3 832

3 299

Summa eget kapital

3 850

3 315

285

406

285

406

1 085

588

1 085

588

48

35

Avsättningar
Övriga avsättningar

30

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Obligationslån

29

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

32

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

5

9

76

95

Övriga kortfristiga skulder

32

1

–

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

33

9

13

138

152

5 358

4 461

Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Räkenskaper

Förändringar av eget
kapital i moderbolaget
Bundet eget
kapital

MSEK
Ingående kapital per 2018-01-01

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
kapital
inkl. årets
resultat

4

278

–48

Totalt
234

Årets resultat

–95

–95

Summa totalresultat för året

–95

–95

3 215

–

3 227

–53

–

–53

Nyemission

12

Emissionskostnader
Optionspremier

1

1

Summa transaktioner redovisade direkt
mot eget kapital

12

3 162

1

3 175

Utgående eget kapital per 2018-12-31

16

3 440

–141

3 315

Ingående eget kapital per 2019-01-01

16

3 440

–141

3 315

16

16

Årets resultat
Summa totalresultat

0

0

Nyemission

2

527

Emissionskostnader

Utgående kapital per 2019-12-31

s. 61

16
529

–10

Optioner
Summa transaktioner redovisade direkt
mot eget kapital

16

–10
0

0

2

517

0

519

18

3 957

–125

3 850
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Räkenskaper

Moderbolagets
kassaflödesanalys
MSEK

NOT

2019

2018

–86

–84

26

4

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

35

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

0

0

–60

–80

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1

–6

–10

19

–9

12

–69

–68

0

–1

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag

16

Utbetalning tidigare års förvärv

–2

–

–125

–595

0

–11

Utlåning/reglering netto mot dotterföretag

–812

215

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–939

–393

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Återbetalning lån

35
500

985

0

–500

Checkräkningskredit

13

35

Emissionskostnader

–17

–53

0

1

Optioner
Nyemission

500

–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

996

466

Årets kassaflöde

–11

6

Likvida medel vid årets början

26

20

Likvida medel vid årets slut

15

26
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Noter
Not 1.
Allmän information

Stillfront Group AB (publ.), med organisationsnummer 556721-3078 och dess dotterföretag (gemensamt kallade koncernen alternativt Stillfront). Stillfront är en grupp av spelstudios med visionen att
bli ett ledande free-to-play powerhouse. Stillfront består av tolv spelstudios: Babil Games, Bytro Labs,
Coldwood Interactive, Dorado Games, eRepublik Labs, Goodgame Studios, Imperia Online, Kixeye,
OFM Studios, Playa Games, Power Challenge och Simutronics.
Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Sveavägen
9, 111 57 Stockholm. Moderbolaget är noterat på Nasdaq First North, med ticker symbol SF, sedan den
8 december 2015. Aktien har handlats på First North Premier Growth Market sedan den 29 juni 2017.
Stillfronts obligation 2018/2022 med ISIN SE0011897925 är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
Stillfronts obligation 2019/2024 med ISIN SE0012728830 är noterad på Frankfurt Stock Exchange.
Styrelsen har den 21 april 2020 godkänt denna årsredovisning och koncernredovisning för offentliggörande.

Not 2.
Sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper

De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor, SEK, vilket överensstämmer med moder
bolagets funktionella valuta. Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (MSEK) om inte annat
anges. Till följd av avrundningar kanske summan av de siffror som presenteras i de finansiella rapporterna inte exakt motsvarar totalsumman och procenttalen kan avvika från de exakta procenttalen.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats i denna årsredovisning anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. Moderbolaget tillämpar
samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet moderbolagets redovisningsprinciper
GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
Koncernredovisningen för Stillfront upprättas i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) samt
tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee, till den del de antagits av EU. Redovisningen är upprättad enligt anskaffningsvärdemetoden, förutom avseende villkorade tilläggsköpeskillingar
vilka värderas till verkligt värde via resultatet.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av viktiga uppskattningar för
redovisningsändamål. Vidare krävs att företagsledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av
koncernens redovisningsprinciper. Uppskattningar som är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen framgår av not 4.
Nya och ändrade standarder som antagits av koncernen
Stillfront tillämpar IFRS 16 Leasingavtal retroaktivt med ackumulerad effekt från och med den 1 januari
2019. Stillfront har valt att inte räkna om jämförelseperioder i enlighet med standardens övergångs
bestämmelser. Omklassificeringarna och justeringarna till följd av de nya leasingreglerna redovisas
därför som ingående balanser per den 1 januari 2019. De nya redovisningsprinciperna redovisas i not 2
under rubriken IFRS 16 Leasingavtal.
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Vid implementering av IFRS 16 har koncernen tillämpat standarden på leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella leasingavtal enligt principerna i IAS 17 Leasingavtal.
Leasingavtalen har nuvärdesberäknats utifrån återstående leasingbetalningar diskonterade till låntagarens marginella låneränta den 1 januari 2019. Stillfronts genomsnittliga marginella låneränta har
den 1 januari 2019 beräknats till 3,5 procent. Leasingskulden utgörs av de diskonterade återstående leasingavgifterna per 1 januari 2019. Nyttjanderättstillgången uppgår för samtliga avtal till ett belopp som
motsvarar leasingskulden vid första tillämpningsdagen. Övergången har resulterat i att de operationella leasingavtalens bokförda värde har minskat med 2 MSEK beroende på diskontering till låntagarens
marginella låneränta samt minskat med 5 MSEK beroende på justeringar avseende variabla leasingavgifter såsom index samt del av hyresbetalning som inte utgör hyra. Omvärderingen av leasingskulden har
redovisats som nyttjanderättstillgångar respektive leasingskulder den 1 januari 2019.
Vid införandet av IFRS 16 har koncernen valt att tillämpa följande lättnadsregler:
– Använda en gemensam marginell låneränta för hela koncernen avseende hyra av liknande hyresåtaganden.
– Förlita sig på sin bedömning av om leasingavtal är förlustbringande genom att tillämpa IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar, omedelbart före den första tillämpningsdagen
som ett alternativ till nedskrivningsbedömning.
– Klassificera hyresavtal med en kortare kvarvarande löptid än tolv månader den 1 januari 2019 såsom
korttidsleasingavtal.
– Exkludera ursprungliga direkta kostnader vid värdering av hyresavtal.
– Bedöma ett leasingavtal i efterhand vid exempelvis fastställandet av leasingperioden om avtalet
innehåller möjligheter att utöka eller säga upp leasingavtalet.
Förändringen av redovisningsprincip har påverkat följande poster i balansräkningen per
den 1 januari 2019:
– nyttjanderättstillgångar – ökat med 45 MSEK
– leasingskulder – ökat med 45 MSEK
Standarden har inte medfört någon påverkan på eget kapital per den 1 januari 2019.
B RY G G A F R Å N O P E R A T I O N E L L A L E A S I N G AV T A L E N L I G T I A S 1 7 T I L L L E A S I N G S K U L D
ENLIGT IFRS 16
KONCERN

MSEK
Åtaganden för operationella leasingavtal per den 31 december 2018

55

Diskonterat värde enligt låntagarens marginella låneränta

–2

Avgår, korttidsleasingavtal

–2

Avgår, leasingavtal för vilket den underliggande tillgången har ett lågt värde

–1

Avgår, justeringar avseende variabla leasingavgifter såsom index samt del i hyresbetalning
som inte utgör hyresdel

–5

Leasingskuld den 1 januari 2019

45

Vilket består av:
Kortfristig leasingskuld

20

Långfristig leasingskuld

26

Leasingskuld den 1 januari 2019

45
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KONCERNREDOVISNING
IFRS 10 Koncernredovisning omfattar moderföretagets räkenskaper och de bolag i vilka moderföretaget har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande. Ett dotterföretag avser ett företag där moderföretaget direkt eller indirekt äger mer än hälften av rösterna eller på annat sätt kontrollerar företaget.
Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt
innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget.
Ett dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet övergår till koncernen, vilket normalt sammanfaller med förvärvsdagen. Dotterföretaget
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Rörelseförvärv redovisas enligt IFRS 3 Rörelseförvärv.
Förvärv av rörelser redovisas enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvstidpunkten fastställs förvärvsvärdet genom en förvärvsanlys. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen,
dels det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Koncernmässig goodwill beräknas som skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsandelarna och det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Om det vid förvärvet kvarstår innehav utan bestämmande inflytande i
det förvärvade bolaget beräknas goodwill enbart utifrån koncernens andel av det förvärvade bolaget.
Avsättningar görs ej för framtida omstruktureringar som är en följd av förvärvet. Transaktionskostnader vid rörelseförvärv kostnadsförs direkt. I köpeskillingen för förvärvet ingår verkligt värde av alla
tillgångar och skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad tilläggsköpeskilling. Villkorade köpeskillingar värderas till verkligt värde vid förvärvstillfället. Verkligt värde av tilläggsköpeskillingar uppdateras regelbundet. För mer information se avsnitt om avsättning för villkorad tilläggsköpeskilling samt not 29, långfristiga skulder.
Under vissa omständigheter redovisas den legala förvärvaren som koncernmässigt dotterföretag och
det legalt förvärvade dotterföretaget som förvärvare. Detta benämns ”omvänt förvärv” och innebär
att koncernredovisningen upprättas utifrån det legala dotterföretaget som förvärvare och det legala moderföretaget som den förvärvade enheten. Förvärvsanalysen upprättas baserat på det legala
moderföretagets finansiella rapporter. Koncernredovisningen upprättas som en förlängning av det
legala dotterföretagets finansiella rapporter. Vid bedömning av vem som är förvärvare utifrån ett koncernmässigt perspektiv upprättas en analys baserat på ett antal faktorer, bland annat de relativa röstandelarna i det sammanslagna företaget efter rörelseförvärvet, ledningsorganens sammansättning,
företagens relativa storlek (mätt t.ex. i tillgångar, intäkter eller resultat). Stillfronts förvärv av dotterföretaget Altigi GmbH behandlades som ett omvänt förvärv under 2018.
Framtida köpeskillingar diskonteras till nuvärdet vid förvärvstidpunkten. Diskonteringsräntan är
företagets marginella låneränta, vilket är den räntesats företaget skulle ha betalat för en finansiering
genom lån under motsvarande perioder och under liknande villkor.
Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare eget kapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust till följd av omvärderingarna redovisas i resultatet.
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter, kostnader samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag
har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
Innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretags resultat och eget kapital redovisas separat i
koncernens rapport över totalresultat, koncernens rapport över förändringar i eget kapital och koncernens rapport över finansiell ställning.
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Förändringar i ägarandel i ett dotterföretag utan förändring av det bestämmande inflytandet
Transaktioner avseende innehav utan bestämmande inflytande som inte leder till att det bestämmande inflytandet upphör redovisas som eget kapitaltransaktioner. En förändring i ägarandel redovisas genom en justering av de redovisade värdena för innehaven utan bestämmande inflytande så att
de återspeglar förändringarna i deras relativa innehav i dotterföretagen. Förvärv från innehav utan
bestämmande inflytande redovisas som en transaktion inom eget kapital, det vill säga mellan moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande. Resultat från försäljning av innehav utan
bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.
OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA
Omräkning av poster i utländsk valuta
Utländsk valuta omräknas till en enhets funktionella valuta till den växelkurs som gäller på trans
aktionsdagen.
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den växel
kurs som gäller på balansdagen. Den funktionella valutan är valutan i den primära ekonomiska miljö
där koncernens enheter är verksamma. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta på balansdagen omräknas till den funktionella valutan till valutakursen på balansdagen. Valutakursdifferenser
som uppkommer vid omräkning av monetära tillgångar och skulder redovisas i årets resultat. Valutakursdifferenser från monetära tillgångar och skulder som betecknas som säkringsinstrument under
säkringsredovisning redovisas i övrigt totalresultat. Icke-monetära tillgångar och skulder som redo
visas till anskaffningsvärden omräknas till växelkurs vid transaktionstidpunkten.
Finansiella rapporter för utländska dotterbolag
Resultatet och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en funktionell valuta som skiljer sig
från presentationsvalutan svenska kronor, SEK omräknas till SEK. Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och koncernmässiga över och undervärden omräknas till SEK, efter den
valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till
SEK efter genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutakursomräkning av en
utländsk nettoinvestering redovisas i övrigt totalresultat under omräkningsdifferenser.
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar inom koncernen avser goodwill, aktiverade utvecklingsutgifter,
spelprodukter, marknads- och kundrelaterade tillgångar samt licenser.
Koncernen redovisar immateriella anläggningstillgångar enligt IAS 38 Immateriella tillgångar.
Den immateriella anläggningstillgången är en identifierbar icke-monetär tillgång som kontrolleras av
koncernen och som genererar framtida ekonomiska fördelar.
En immateriell anläggningstillgång redovisas som en tillgång om den förvärvats separat, som en del
av ett rörelseförvärv eller upparbetats internt. Separat förvärvade immateriella anläggningstillgångar
värderas till anskaffningsvärde. Goodwill som uppkommer vid rörelseförvärv redovisas i enlighet med
reglerna i IFRS 3. Andra immateriella anläggningstillgångar än goodwill redovisas till anskaffningsvärde
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Nedskrivningar tillämpas i enlighet med IAS 36.
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar delas in utifrån om den nedlagda kostnaden
avser vidareutveckling av en lanserad produkt eller om den avser utveckling av en ej tidigare lanserad
produkt (ej färdigställd utveckling). Aktivering av ej färdigställd utveckling sker endast om kriterierna
som beskrivs under aktiverade utvecklingsutgifter nedan är uppfyllda.
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Spelprodukter
Koncernens spelprodukter kommer från spel som har förvärvats genom rörelseförvärv. Enligt IFRS 3
Rörelseförvärv fastställs spelens verkliga värde på dagen för rörelseförvärvet. Därefter redovisas
spelprodukterna till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Spelprodukter
avskrivs linjärt över 5–10 år.
Marknads- och kundrelaterade tillgångar och licenser
Koncernen har förvärvat marknads- och kundrelaterade tillgångar genom rörelseförvärv. Tillgångarna
värderas till verkligt värde på förvärvsdagen och redovisas därefter till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar.
Värderingen av betalande spelare (marknads- och kundrelaterade tillgångar) fördelas efter spelprodukt
och skrivs av under samma period. Marknads- och kundrelaterade tillgångar skrivs av linjärt över 3–10
år. Vid försäljning av en enhet ingår det redovisade värdet på spelprodukter i den uppkomna vinsten/
förlusten.
Licenser har förvärvats genom dotterföretag och består huvudsakligen av programvarulicenser. Tillgångarna värderas till verkligt värde på förvärvsdagen och redovisas därefter till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Licenser skrivs av över 5–10 år. Vid försäljning av en
enhet ingår det redovisade värdet på dessa tillgångar i den uppkomna vinsten/förlusten. Avskrivning
sker linjärt över tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod.
Balanserade utvecklingsutgifter
Posten balanserade utvecklingsutgifter består av via rörelseförvärv förvärvad teknologi och upparbetade kostnader avseende internt utvecklad teknologi inklusive spelprodukter.
Vid intern utveckling gäller följande grund för aktivering:
Utgifter för underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som är direkt
hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika programvaruprodukter (spelutvecklingsprojekt) som kontrolleras av koncernen redovisas som balanserade utvecklingsutgifter när följande kriterier är uppfyllda:
– Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas eller säljas.
– Företagets avsikt är att färdigställa tillgången för användning eller försäljning.
– Det finns förutsättningar att använda eller sälja tillgången.
– Det går att visa hur tillgången genererar troliga framtida ekonomiska fördelar.
– Det finns tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja tillgångens utveckling.
– Enheten kan göra en tillförlitlig beräkning av utgifterna.
I normalfallet påbörjar koncernen inte ett utvecklingsarbete före det att ovanstående kriterier är uppfyllda vilket innebär att aktivering i de flesta fall sker från starttidpunkten.
Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar i huvudsak utgifter för anställda, externa under
entreprenörer, användartester samt en skälig del av indirekta kostnader.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång är summan av de utgifter som uppkommer från och med den tidpunkt då den immateriella anläggningstillgången först uppfyller de kriterier för aktivering som anges ovan.
Avskrivning påbörjas när tillgången kan börja användas, vilket sammanfaller med datumet då test
lanseringen genomförs. Nyttjandeperioden bedöms utifrån den period som de förväntade fördelarna
beräknas komma företaget tillgodo.
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Avskrivningen av de aktiverade utgifterna redovisas linjärt och nyttjandeperioden beräknas till 3–5 år.
Utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.
Goodwill
Goodwill redovisas enligt IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 38 Immateriella tillgångar.
Goodwill är det värde med vilket köpeskillingen överstiger det verkliga värdet av de nettotillgångar
som förvärvats i ett rörelseförvärv. Goodwill, som har en obestämd nyttjandeperiod, skrivs inte av
utan nedskrivning prövas årligen eller vid indikation på värdeminskning, i enlighet med IAS 36 Nedskrivningar.
Goodwill som redovisas inom koncernen kommer från rörelseförvärv. Vid en nedskrivningsprövning
allokeras goodwill till kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter. Allokeringen görs till de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas
dra nytta av synergierna från rörelseförvärvet.
I slutet av varje rapportperiod görs en bedömning av om det finns några tecken på att goodwill kan
komma att försämras. Om det finns någon sådan indikation ska en beräkning av återvinningsvärdet
för den kassagenererande enheten göras. Goodwill prövas minst en gång om året för nedskrivning
eller oftare om det finns tecken på värdeminskning. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som
en kostnad och återförs inte. De nuvarande kassagenererande enheterna som identifierats för nedskrivningsprövning av goodwill består av Stillfront Group AB som en kassagenererande enhet.
IFRS 16 LEASINGAVTAL
Stillfront började tillämpa IFRS 16 den 1 januari 2019. Kostnader avseende leasingavtal som tidigare
redovisats under övriga externa kostnader i resultaträkningen har återförts och ersatts av avskrivningar på nyttjanderättstillgångar, räntekostnader och uppskjuten skatt på den temporära skillnaden. Leasingbetalningen minskar den utestående skulden.
Alla leasingavtal, utom leasingavtal med en löptid på kortare än tolv månader eller leasingavtal där den
underliggande tillgången har ett lågt värde, redovisas i rapport över finansiell ställning som nyttjanderättstillgångar samt räntebärande leasingskulder.
Merparten av koncernens leasingavtal avser hyresavtal på kontorslokaler och klassificeras som nyttjanderättstillgångar avseende byggnader. Koncernen har ingått ett fåtal övriga leasingavtal avseende
kontorsutrustning, IT-utrustning, bilar mm. Dessa hyresavtal har klassificerats som övriga nyttjanderättstillgångar.
Koncernens leasingavtal förhandlas fram individuellt och innefattar ett flertal olika villkor.
Ett avtal klassificeras som ett leasingavtal om det ger rätt att kontrollera användningen av en identifierad tillgång under en viss tidsperiod i utbyte mot ett vederlag. Leasingperioden är den icke uppsägningsbara leasingperiod, där hänsyn tas till möjligheten till förlängning- eller uppsägning av avtalet
och hur rimligt säkert det är att denna möjlighet kommer att utnyttjas eller inte. Ett avtals leasingperiod anses inte vara förlängd förrän avtalet har undertecknats av båda parter, förutsatt att både leasegivaren och leasetagaren har rätt att säga upp avtalet utan påföljder.
Kontrakt kan innehålla komponenter som utgör leasing och sådana som inte gör det. Icke-leasingkomponenter i ett avtal såsom serviceavgifter, fastighetsskatt, el, vatten, uppvärmning mm särskiljs
och ingår inte i beräkningen av värdet på nyttjanderättstillgången, förutsatt att det är möjligt att
urskilja sådana kostnader.
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Nyttjanderättstillgången värderas initialt till nuvärdet av de framtida leasingkostnaderna justerat för
eventuella leasingbetalningar som erlagts innan eller i samband med kontraktets början
I beräkningen ingår rörliga leasingbetalningar som är beroende av ett index eller en annan jämförbar
beräkningsgrund.
Kostnader för leasingavtal som har sagts upp före första tillämpningen av IFRS 16 har behandlats som
en avsättning i enlighet med IAS 37 genom tillämpning av IFRS 16, bilaga C, punkt C10 b.
Nyttjanderättstillgångarna skrivs av linjärt under leasingperioden.
Nuvärdesberäkningarna av de framtida leasingkostnaderna ska diskonteras med leasingkontraktets
implicita ränta. Om räntan inte kan fastställas på ett enkelt sätt, vilket i allmänhet är fallet för koncernens leasingavtal, har leasetagarens marginella låneränta använts. Den marginella räntan är den
ränta som den enskilda leasetagaren skulle behöva betala för att låna de medel som krävs för att erhålla en tillgång av liknande värde som nyttjanderättstillgången, om den ekonomiska miljön, villkoren,
säkerheten och övriga omständigheter är desamma. Stillfronts marginella låneränta har beräknats till
3,5 procent per den 1 januari 2019.
Vid varje tillfälle då ett nytt hyresavtal tecknas inom koncernen så beräknas en ny uppdaterad marginell låneränta för Stillfront som används vid diskontering av kontraktet.
Moderföretaget tillämpar undantag från tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal. Leasingkostnader belastar resultatet och upptas ej i balansräkningen. Leasingbetalningar redovisas linjärt över leasingperioden.
IAS 17 LEASINGAVTAL
Stillfront har tillämpat IAS 17 i de finansiella rapporterna för helåret 2018.
Standarden skiljer mellan finansiella och operationella leasingavtal. I Stillfront klassificerades alla leasingavtal som operationella leasingavtal. Betalningar som gjorts under leasingtiden (efter avdrag för
eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsföres i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Stillfront hade inga kontrakt som klassificerades som finansiella leasingavtal.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas i enlighet med IAS 16 Materiella anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och
eventuell nedskrivning. De materiella anläggningstillgångarna i koncernen består av inventarier, verktyg och installationer som skrivs av linjärt över 3–15 år. Nyttjandeperioderna och restvärdet för de
materiella anläggningstillgångarna ses över årligen. Om någon minskning av nyttjandeperioden upptäcks kommer koncernen även att göra en nedskrivningsprövning.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång
förutsatt att det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan värderas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av
reparationer och underhåll redovisas som kostnader under den period då de inträffar.
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid
behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ned till dess återvinningsvärde om tillgångens
redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Resultat vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade
värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.
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NEDSKRIVNING AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar bedöms i enlighet med IAS 36 Nedskrivningar.
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde.
Goodwill och aktiverade utvecklingsutgifter bedöms regelbundet om det redovisade värdet öververstiger återvinningsvärdet. För koncernens övriga icke-finansiella tillgångar görs en nedskrivningsprövning om det finns tecken på att det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet för tillgången.
Tidigare nedskrivna immateriella tillgångar, som inte avser goodwill, bedöms på nytt vid varje balansdag med utgångspunkt om återföring bör göras.
Återvinningsvärdet för goodwill baseras på nyttjandevärdet, vilket är nuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena utan hänsyn till potentiell framtida expansion av verksamheten eller omstruktureringar. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna i kassagenererande enheter.
Stillfront Group AB har vid genomgång av hur gruppering av kassaflödesgenererande enheter bör ske
kommit fram till att alla kassaflödesenheter ska grupperas till en kassagenererande enhet.
FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Stillfront tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument bortsett från säkringsredovisningskraven. I stället
har koncernen valt att fortsätta tillämpa säkringsredovisningskraven i IAS 39.
Redovisning och borttagning från balansräkningen
Finansiella tillgångar och skulder redovisas när koncernen blir part i det finansiella instrumentets
avtalsmässiga villkor. Transaktioner gällande finansiella tillgångar redovisas på handelsdagen vilket
är den dag då koncernen enligt avtalet förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgångarna. Kundfordringar redovisas när koncernen har en ovillkorad rätt till ersättning. Skulder redovisas när den andra
parten har fullgjort sina skyldigheter och det finns en avtalsenlig skyldighet att betala.
En finansiell tillgång tas bort helt eller delvis när avtalsrättigheterna har realiserats eller förfallit eller
när koncernen inte längre har kontroll över den. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet fullgjorts eller på annat sätt reglerats. Resultat som uppkommer från borttagning eller ändring av tillgången redovisas i resultaträkningen.
KLASSIFICERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Klassificering och värdering av finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i de finansiella rapporterna som kortfristiga om de förväntas regleras
inom tolv månader. Om finansiella instrument inte förväntas bli reglerade inom tolv månader klassificeras de som långfristiga. Skulder som förfaller till betalning inom tolv månader eller som inte omfattas av en ovillkorad rätt att skjuta upp betalningen i minst tolv månader klassificeras som kortfristiga.
Finansiella instrument klassificeras vid första redovisningstillfället. Klassificeringen avgör värderingen av instrumenten.
Finansiella anläggningstillgångar
Klassificeringen av finansiella tillgångar sker på grundval av företagets affärsmodell och på de avtalsmässiga kassaflödena av tillgångarna. Instrumenten klassificeras enligt följande:
– upplupen anskaffningskostnad
– verkligt värde genom övrigt totalresultat
– verkligt värde via resultaträkningen.
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Finansiella tillgångar som är värderade till upplupen anskaffningskostnad redovisas initialt till verkligt
värde inklusive transaktionskostnader. Efter första redovisningen värderas de enligt effektivräntemetoden (diskonterat nuvärde). Stillfront klassificerar tillgångar och skulder till upplupen anskaffningskostnad om tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden och
kassaflödet vid bestämda tidpunkter endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. Så snart det är osäkert om en fordran kommer att betalas reserveras beloppet.
Finansiella instrument värderas till verkligt värde genom övrigt totalresultat om tillgången är avsedd
att innehas både för försäljning och insamling av avtalsenliga kassaflöden samt att kassaflödena endast
avser betalning av kapital och ränta på det utestående kapitalbeloppet.
Verkligt värdeförändringar i finansiella instrument redovisas i övrigt totalresultat fram till den tidpunkt då instrumentets avtalsmässiga villkor upphör. Vid denna tidpunkt redovisas värdeförändringen via resultaträkningen. Skuldinstrument som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde eller
verkligt värde genom övrigt totalresultat värderas till verkligt värde genom resultaträkningen. Finansiella instrument i denna kategori redovisas till verkligt värde vid första redovisningstillfället och förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen.
Eget kapitalinstrument klassificeras som ett instrument som ska värderas till verkligt värde och där
värdeförändringen redovisas i resultaträkningen om instrumenten inte innehas för handelsändamål.
I det senare fallet kan ett oåterkalleligt val göras vid det första redovisningstillfället att klassificera
dem till verkligt värde vilket innebär att värdeförändringen redovisas genom övrigt totalresultat.
Finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupen anskaffningskostnad förutom i den fall då skulden avser ett
finansiellt instrument som värderas till verkligt värde genom resultaträkningen, exempelvis derivat,
eller avsättning för villkorad tilläggsköpeskilling som redovisas som ett rörelseförvärv i enlighet med
IFRS 3. Villkorad tilläggsköpeskilling redovisas till verkligt värde och förändringar redovisas i resultaträkningen.
Finansiella skulder till upplupen anskaffningskostnad redovisas initialt till verkligt värde inklusive
transaktionskostnader. Efter första redovisningen värderas de enligt effektivräntemetoden.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Stillfront värderar framtida förväntade kreditförluster relaterade till investeringar i skuldinstrument
(för Stillfront avser detta finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde) baserat på
framåtriktad information. Stillfront väljer reserveringsmetod baserat på om det skett en väsentlig
ökning i kreditförluster eller inte.
KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten. Försäljning till slutkund sker i huvudsak via antingen plattformsägare, vilket avser
främst Apple och Google för mobila spel, eller via betalningsförmedlare såsom PayPal och Worldpay.
Utbetalningar från plattformsägare och betalningsförmedlare sker en tid efter det att slutkunden
(spelaren) har gjort sina inköp. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under den normala verksamhetscykeln om denna är längre) klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas
de upp som anläggningstillgångar.
LIKVIDA MEDEL
Kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar ingår i likvida medel i såväl balans
räkningen som i kassaflödesanalysen. Övriga kortfristiga placeringar klassificeras som likvida medel
om de har förfallotid inom tre månader från anskaffningstidpunkten och lätt kan omvandlas till
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kassamedel till ett känt belopp samt är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer. Checkräkningskrediten redovisas i balansräkningen som en låneskuld i kortfristiga skulder. För det redovisade
räkenskapsåret innehar Stillfront inga väsentliga kortfristiga placeringar.
AKTIEKAPITAL
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
LEVERANTÖRSSKULDER
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som i den löpande verksamheten
har förvärvats från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare (eller under den normala verksamhetscykeln om denna är längre). Om
inte, tas de upp som långfristiga skulder.
UPPLÅNING
Som upplåning i koncernen redovisas i huvudsak obligationslån, checkräkningskredit, övriga kredit
faciliteter samt villkorade tilläggsköpeskillingar.
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning
redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto
efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över
låneperioden med tillämpning av effektivräntemetoden.
AVSÄTTNING FÖR VINSTBASERAD/VILLKORAD TILLÄGGSKÖPESKILLING
Stillfront har tilläggsköpeskillingar från förvärv. Villkorad tilläggsköpeskilling regleras med kontanter
såväl som med aktier i Stillfront baserat på ett belopp i SEK som bestäms av avtalsvillkoren.
Villkorad tilläggsköpeskilling kan regleras kontant eller med aktier. Villkorade tilläggsköpeskillingar
klassificeras som en kortfristig finansiell skuld om den avses regleras inom tolv månader från balans
dagen. Den villkorade tilläggsköpeskillingen är värderade till verkligt värde. Valutaomräkningsdifferenser redovisas i övrigt totalresultat och övriga värdeförändringar redovisas under finansnetto.
AVSÄTTNINGAR, EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR
Avsättningar redovisas i enlighet med IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. En avsättning redovisas när koncernen har en förpliktelse (rättslig eller informell) till följd av en
tidigare händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser som medför ekonomiska fördelar kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning kan göras av beloppet för förpliktelsen. Redovisat belopp under avsättning utgör företagsledningens bästa uppskattning av de
utgifter som krävs för att reglera den aktuella förpliktelsen vid rapportperiodens slut. Avsättningar
diskonteras i räkenskaperna.
SÄKRINGSREDOVISNING
Stillfront tillämpar säkringsredovisning på några av sina nettoinvesteringar i utlandsverksamhet.
Enligt koncernens finanspolicy finansierar Stillfront sin utlandsverksamhet delvis i andra valutor än
moderföretagets funktionella valuta (SEK). Skulder i utländsk valuta, som inte är moderföretagets
funktionella valuta (SEK), för närvarande villkorade tilläggsköpeskillingar, används som säkringsinstrument. Till den del vinst eller förlust (valutaomräkningseffekt) på säkringsinstrumentet bedöms vara en
effektiv del av säkringen redovisas denna del i övrigt totalresultat. Säkringsredovisningen följer IAS 39.
Stillfront tillämpar inte kassaflödessäkringar eller säkringar av verkligt värde.
Koncernen dokumenterar vid säkringstransaktionens början förhållandet mellan säkringsinstrumenten och säkrade poster samt dess riskhanteringssyfte och strategin för att genomföra olika
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säkringstransaktioner. Koncernen dokumenterar också sin bedömning, både vid säkringsstarten
och löpande, av huruvida de säkringsinstrument som används för säkringstransaktioner har varit och
kommer att fortsätta att vara högeffektiva när det gäller att kvitta förändringar i verkliga värden eller
kassaflödessäkrade poster.
AKTUELL OCH UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT
Inkomstskatt redovisas enligt IAS 12 Inkomstskatter.
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultat
räkningen utom då underliggande transaktion redovisas bland övrigt totalresultat, i eget kapital eller
genom ett rörelseförvärv. I dessa undantagsfall redovisas tillhörande skatteeffekt under övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess
dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.
Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt för aktuella skatte
fordringar och skatteskulder, de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till
skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller
olika skattesubjekt och det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatt redovisas ej för goodwill.
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats
per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den
uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att fram
tida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka underskotten kan utnyttjas.
ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA
Enligt IAS 19 Ersättningar till anställda framgår att en skuld ska redovisas när en anställd har tillhandahållit tjänster i utbyte mot ersättning som avses att regleras längre fram i tiden. Vidare framgår att
bolaget ska redovisa en kostnad när företaget förbrukar den ekonomiska nytta som den anställda tillhandahåller i utbyte mot ersättning.
Ersättning till anställda innefattar all slags ersättning som ett företag ger i utbyte mot tjänster som
utförs av anställda eller för uppsägning av anställning. Om en anställd erhåller aktierelaterade betalningar omfattas sådana transaktioner inte av IAS 19 utan i stället IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar.
Stillfront har inga aktierelaterade ersättningar inom ramen för IFRS 2.
Kortfristiga ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda är ersättningar till anställda som förväntas regleras inom tolv
månader efter utgången av den årliga rapporteringsperiod under vilken de anställda utför de tillhörande tjänsterna.
Kortfristiga ersättningar till anställda inom koncernen avser lön, sociala avgifter, semesterersättning och bonus. Kostnaderna redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. Avsättning
för bonus kostnadsförs under räkenskapsåret utifrån förväntat utfall. När det faktiska utfallet är känt
justeras reserverat belopp.
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Långfristiga ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser klassificeras antingen som avgiftsbestämda pensionsplaner eller förmånsbestämda pensionsplaner. Avgiftsbestämda pensionsplaner definieras som planer där företaget betalar
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon förpliktelse att betala ytterligare
avgifter även om den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala ersättningarna till
de anställda som hänför sig till tjänstgöring fram till balansdagen.
Kostnaderna för de avgiftsbestämda pensionsplanerna redovisas i takt med att de lönegrundande
tjänsterna utförs av de anställda.
Förmånsbestämda pensionsplaner innebär att det är koncernens skyldighet att erlägga framtida pensionskostnader till nuvarande och tidigare anställda.
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av koncernen före normal
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar.
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för uppsägningsförmåner när avtal mellan företaget och
den anställde har ingåtts.
INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER
Enligt IFRS 15 ska ett företag redovisa intäkter när kunden får kontroll över de sålda varorna eller tjänsterna. Standarden innehåller en femstegsmodell för att redovisa intäkter. Standarden ger också specifik vägledning om tillämpning för redovisning av intäkter för licenser av immateriella rättigheter.
Stillfronts intäkter kommer från så kallade free-to-play spel (F2P-spel), insättningar, reklam i spel och
kontraktsuppdrag.
Nettointäkterna består av bruttointäkter från köpare, exklusive uppskjuten del från köpare. Avgifter
från Apple eller andra distributörer redovisas i resultaträkningen under övriga rörelsekostnader och
klassificeras som plattformsavgifter.
Tidpunkten för intäktsredovisning i resultaträkningen beskrivs nedan.
Free-to-play spel
Stillfronts spel utgörs i huvudsak av free-to-play spel. Detta innebär att basplattformen kan användas
av en spelare utan att betala någon inträdesavgift. Spelaren kan spela spelen utan att betala en licensavgift. Intäkterna uppkommer istället när en spelare gör köp i spelet för att få tillgång till ytterligare
innehåll, funktioner, egenskaper eller fördelar i spelen.
Alla spel har olika egenskaper som kan skilja sig mellan studior och även inom studior. Därför kan även
standardvillkoren skilja sig åt beroende på spelets egenskaper.
En spelare köper spelvaluta. Den virtuella valutan kan användas för att få olika typer av virtuella varor
dvs. olika typer av verktyg att använda i spel eller tjänster i spelet. En del virtuella varor kan användas antingen omedelbart eller obegränsat under speltiden (speltiden kan vara obegränsad eller begränsad i tid). Dessutom kan kuponger användas för så kallade ”abonnemang”, vilket innebär att spelaren
använder en kupong för att få tillgång till olika funktioner under en begränsad tid.
Koncernens avtal innehåller två separata prestationsåtaganden:
– Virtuella varor (ytterligare innehåll, funktioner eller fördelar som kan användas i spelet) om det finns
ett försäljningspris kopplat till ett virtuellt objekt som betalning erlagts för
– Köpta premiumabonnemang (ytterligare funktioner och egenskaper för användning i spelet)
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Varje prestationsåtagande prissätts separat, vilket utgör det fristående försäljningspriset för varje prestatonsåtagande. Åtkomst till spelplattformen beviljas som en licens till spelet. Men eftersom spelet är
gratis att spela resulterar spelandet i sig inte i någon intäktsredovisning. Både virtuella varor och abonnemang betraktas som en licens ”att använda” Stillfronts immateriella rättigheter. Intäkterna redovisas
därför vid den tidpunkt då en spelare använder en virtuell valuta som betalning för de virtuella varorna.
Förskott från kunder
Spelare kan betala med riktiga pengar eller använda köp i spelet för att förvärva virtuell valuta. En
sådan transaktion kallas en insättning. Intäkter redovisas när spelare använder virtuell valuta för att
förvärva virtuella varor eller ett premiumabonnemang. För att beräkna hur stor del av erhållen betalning som utgör en förutbetald intäkt, det vill säga förskott från spelare, måste vissa uppskattningar
och bedömningar göras avseende en spelares aktivitet i spelen. En spelare klassas som inaktiv efter en
period av inaktivitet i respektive spel. Längden av en sådan period bestäms per spel baserat på spelarnas spelmönster. Efter det att en spelare klassats som inaktiv redovisas spelarens förskottsbetalning
som intäkt. Redovisningen av intäkter från inaktiva spelare sker i respektive dotterföretag.
Gåvor
Stillfront F2P-spel baseras på att spelaren förvärvar virtuell valuta genom att betala riktiga pengar samt
att den virtuella valutan därefter används för att förvärva virtuella varor eller premiumabonnemang i
spelen. Vissa erbjudanden till spelarna innehåller en kombination av varor som kräver virtuell valuta
och gratisvaror (”gåvor”). Det är en utmaning att tillförlitligt fastställa värdet av gåvoartiklarna, eftersom vissa objekt är endast tillgängliga som gåvor och andra kan prissättas annorlunda baserat på volym
och/eller paketering. Eftersom alla spelobjekt är virtuella finns det ingen vägledning för att bedöma
värdet på objekten baserat på produktionskostnaden. Koncernen har analyserat gåvoartiklarna och
kommit fram till att värdet på gåvoartiklarna inte är väsentligt och att det inte är möjligt att på ett tillförlitligt sätt fastställa hur mycket intäkter gåvoartiklarna genererar. Därför allokeras ingen intäkt till
gåvoartiklarna.
Licensen för att använda spelet i basplattformen innebär att spelaren har tillgång till alla uppdateringar av spelet. Stillfront betraktar licensen som en spelares rätt att få åtkomst till spelplattformen i
befintligt skick under hela licensperioden, vilket skulle innebära en intäktsredovisning över tiden, dvs
periodisering över nyttjandeperioden. Priset är dock 0 SEK för denna licens, vilket gör att ingen princip för intäkter för denna del behöver bestämmas.
Övriga spelrelaterade intäkter
Reklamintäkter i spelet redovisas när de uppkommer, dvs. när en spelare förbrukar en spelannons.
Kontraktsuppdrag
Kontraktsuppdrag utgörs av den verksamhet där Stillfront utvecklar ett spel för en annan f örläggare
än Stillfront. Ett kontraktsuppdrag innefattar två betalningskomponenter från förläggaren till
Stillfront. Det finns en komponent som baseras på den arbetsinsats som krävs för att bygga spelet, och
en komponent som baseras på försäljningsframgången för spelet (royalty).
Stillfronts utvecklingsarbete för en oberoende förläggare är ett prestationsåtagande som utförs under
längre tid. Då arbetet som Stillfront utför i dessa typer av projekt vanligtvis är konstant, eller nästan
konstant, under projektets livslängd så redovisar Stillfront både intäkter och kostnader linjärt utifrån
den period då kostnad för projektet uppkommer.
Royalty redovisas under den period som ligger till grund för beräkning av royalties, i enlighet med vägledningen för försäljningsbaserade royalties i IFRS 15. Royaltybeloppen redovisas i enlighet med vad
som dokumenterats i en royaltyrapport från förläggaren. Förvärv av abonnemang betraktas på samma
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sätt som förvärv av de virtuella varorna dvs. intäktsredovisning sker när det virtuella betalningsmedlet
används som betalning för abonnemanget.
ANDRA TYPER AV INTÄKTER
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Aktieutdelning redovisas när rätten att
erhålla utdelning har fastställts.
KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär att rörelseresultatet justeras
för transaktioner som inte medfört in eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter
och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden. Bolagets
likvida medel består av kassa- och banktillgodohavanden.
RESULTAT PER AKTIE
IAS 33 behandlar principer för fastställande och presentation av resultat per aktie före och efter
utspädning. Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till
moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier.
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier. Moderföretaget har utgivit aktieoptioner vilka har en potentiell utspädningseffekt. För aktieoptioner görs en beräkning av det
antal aktier som kunde ha köpts till verkligt värde för ett belopp motsvarande det monetära värdet av de
teckningsrätter som är knutna till utestående aktieoptioner. Det antal aktier som beräknats enligt ovan
jämförs med det antal aktier som skulle ha utfärdats under antagandet att aktieoptionerna utnyttjats.
Optioner och teckningsoptioner medför en utspädningseffekt endast när det genomsnittliga marknadspriset på stamaktier under perioden överstiger optionens inlösenpris. Stillfront har ett teckningsoptionsprogram som kan orsaka utspädning. Potentiella stamaktier kan ge upphov till en utspädningseffekt i de fall en konvertering av dem leder till en lägre vinst per aktie eller en högre förlust per aktie.
SEGMENT
Stillfronts verksamhet bedrivs via dotterföretag. Dotterföretagschefer rapporterar till Stillfronts Vd
och Stillfronts COO (som i sin tur rapporterar till Stillfronts Vd). Den operativa uppföljningen är dock
fokuserad på enskilda spel, inte på dotterbolagen i sig.
Stillfront marknadsför spel över hela världen. Intäkterna för varje spel övervakas noga men alla kostnader fördelas inte på spelbasis. Vidare har spelen vissa gemensamma komponenter som inte kan
allokeras till enskilda spel. Därmed kan Stillfronts finansiella ställning och resultat inte presenteras i
segment på ett sådant sätt att möjligheterna att analysera företaget förbättras.
Vd är Stillfronts högsta beslutsfattare. Uppföljning och styrning av koncernen sker baserat på koncernens finansiella ställning som en helhet då det enligt ovan inte är möjligt att dela in verksamheten i
delar som är meningsfulla ur uppföljnings-/styrningsperspektiv. Därmed betraktas all verksamhet som
ett segment.
MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderföretaget
så långt som möjligt tillämpar alla av EU godkända IFRS inom ramen för ÅRL och tryggandelagen samt
beaktat sambandet mellan redovisning och beskattning.
Årsredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.
Skillnaden mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan.
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ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsmetoden vilket innebär att i balansräkningen
redovisas innehaven till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader. När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta värde lägre än det redovisade
värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten ”Resultat från andelar i koncernföretag”. Utdelningar från dotterbolag redovisas som utdelningsintäkter.
UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT
Belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av
sambandet mellan redovisning och beskattning redovisas emellertid i en juridisk person den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Även bokslutsdispositionerna i resultaträkningen redovisas inklusive uppskjuten skatt.
REDOVISNING AV KONCERNBIDRAG
Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln i RFR 2, vilket innebär att både lämnade och erhållna
koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Moderföretaget tillämpar undantaget i RFR 2 att inte tillämpa IFRS 9.
Moderföretaget tillämpar i stället de poster som anges i RFR 2 (IFRS 9 Finansiella instrument, sidorna 3–10). Finansiella anläggningstillgångar värderas på grundval av anskaffningsvärdet justerat för nedskrivningar och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärdet för
räntebärande instrument justeras för den upplupna skillnaden mellan det belopp som ursprungligen
har erlagts, efter avdrag för transaktionskostnader, och det belopp som har erlagts på förfallodagen.
LEASING
Moderföretaget tillämpar undantaget från tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal. Leasingkostnader
belastar resultatet och påverkar inte balansräkningen. Leasingbetalningar redovisas linjärt över leasingperioden.
UPPSTÄLLNINGSFORM FÖR RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Resultat- och balansräkning följer ÅRL:s uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital
följer koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär
det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter
och kostnader samt eget kapital.
AVSÄTTNING FÖR VINSTBASERAD/VILLKORAD TILLÄGGSKÖPESKILLING
I moderföretaget redovisas en avsättning för vinstbaserad/villkorad tilläggsköpeskilling som en del av
anskaffningsvärdet om det är sannolikt att den realiseras. Om det under efterföljande perioder visar
sig att den ursprungliga bedömningen behöver revideras justeras avsättningen. I koncernen redovisas
motsvarande post som finansiell skuld till verkligt värde. Förändring av redovisat värde av avsättningen redovisas i moderföretaget såsom förändring av koncernfordran, valutakursvinst eller valutakursförlust samt ränta.
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Not 3.
Finansiell riskhantering

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett flertal finansiella risker såsom marknadsrisk (omfattande främst valutarisk samt ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Riskhanteringen sköts enligt
fastställda principer och koncernens övergripande riskhanteringspolicy eftersträvar att minimera oförutsedda ogynnsamma effekter på koncernens resultat och ställning.
VALUTARISK
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker från olika valutaexponeringar. Valutarisk
uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar
i utlandsverksamheter. Valutarisk uppstår när framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och
skulder i koncernens enheter uttrycks i en annan valuta än koncernens funktionella valuta. Koncernen har för de räkenskapsår som presenteras inte använts sig av valutaterminskontrakt. De valutor som
koncernen i huvudsak är exponerad för är EUR och USD.
Koncernens riskexponering i utländsk valuta vid utgången av räkenskapsåret uttryckt i svenska kronor
(MSEK) är följande:
2019-12-31
MSEK
Likvida medel
Tilläggsköpeskilling
Övriga skulder

2018-12-31

EUR

USD

EUR

USD

31

78

0

16

194

153

359

47

31

0

144

–

En förändring av valutakursen på EUR med +/– 5 procent i förhållande till SEK med alla andra variabler
konstanta skulle medföra att årets resultat påverkas med 0 MSEK och eget kapital ökar med 9,5 MSEK
respektive minskar med 9,5 MSEK.
En förändring av valutakursen på USD med +/– 5 procent i förhållande till SEK med alla andra variabler konstanta skulle medföra att årets resultat ökar respektive minskar med 3,7 MSEK och eget kapital
skulle ha minskat respektive ökat med 3,6 MSEK.
RÄNTERISK
Med ränterisk avses risken att verkliga värden eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor. Koncernen har under året haft utestående obligationslån på upp till 1 100 MSEK
samt andra räntebärande skulder uppgående till 78 MSEK. Ränta på obligationslån utgörs av en fast
ränta samt en rörlig räntedel som utgår från STIBOR. Om STIBOR hade varit 2 procent högre under året
hade detta påverkat resultatet negativt med 24 MSEK. Risken med rörlig ränta på likvida medel bedöms
som marginell med hänsyn till att räntan är låg och i vissa fall även negativ.
Övergången till IBOR kan påverka koncernen på olika sätt. LIBOR kommer inte att publiceras från
och med utgången av 2021 och nya LIBOR-produkters likviditet förväntas minska gradvis under 2020.
Avtal som för närvarande baseras på LIBOR kan behöva ändras så att nya referensräntor inkluderas.
EURIBOR och STIBOR förväntas förbli den dominerande marknadsstandarden för lån och obligationer
i de relevanta valutorna under överskådlig framtid, med nya riskfria räntor tillgängliga som alternativa
riktmärken.
PRISRISK
Finansiella skulder värderade till verkligt värde
I samband med förvärv av rörelser har koncernen tecknat avtal om villkorade tilläggsköpeskillingar.
Dessa villkorade tilläggsköpeskillingar är värderade till verkligt värde. Om EBIT i de verksamheter där
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det finns en värdering av en villkorad tilläggsköpeskilling som baseras på resultaten 2020 och 2021,
skulle öka med 5 procent skulle verkligt värde av tilläggsköpeskillingarna öka med 7 MSEK.
KREDITRISK
Med kreditrisk avses exponering mot fordringar i form av placeringar av överskottslikviditet samt
kundfordringar och avtalstillgångar. Kreditrisk avseende koncernens kundfordringar och avtalstillgångar är begränsade då merparten betalas i förskott och återbetalning endast sker i mycket begränsad
omfattning. Koncernens motparter är stabila och välrenommerade företag som Apple, Google, PayPal och kreditkortsinlösare. Risken för kundförluster inom koncernen bedöms därför som begränsad.
Den största totala exponeringen för samtliga finansiella instrument till en och samma bank var
106 MSEK (83 MSEK).
MAXIMAL EXPONERING FÖR KREDITRISK
KONCERN
MSEK

MODERBOLAG

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

150

98

0

–

–

–

1 283

281

Kundfordringar
Fordringar på koncernbolag

2018-12-31

Upplupna intäkter

41

4

2

–

Övriga fordringar

54

40

11

12

Likvida medel

342

246

15

26

Summa

587

388

1 311

319

LIKVIDITETSRISK
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem med att fullgöra sina åtaganden avseende
sina finansiella skulder. Med finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad. Koncernen finansierar sin verksamhet till en väsentlig del med
nyemissioner, utgivande av obligationslån samt lån från banker. Nya verksamheter finansieras delvis
genom villkorade tilläggsköpeskillingar, dvs. delar av betalningen senareläggs och beloppen beräknas
med utgångspunkt i förvärvsobjektets uppskattade framtida ekonomiska utfall. För att minimera likviditetsrisken finns det i alla avtal avseende villkorade tilläggsköpeskillingar ett tak för hur hög ersättningen kan uppgå till.
I tabellerna nedan analyseras koncernens finansiella skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga,
odiskonterade kassaflödena. Avsättningen för vinstbaserad tilläggsköpeskilling som redovisas i tabellen nedan regleras delvis i aktier (81 MSEK med förfall 3–12 månader och 67 MSEK med förfall 1–5 år).
F Ö R FA L L O A N A LY S A V S E E N D E A V T A L S E N L I G A B E T A L N I N G A R F Ö R F I N A N S I E L L A S K U L D E R
2019-12-31

0–3 mån

3–12 mån

1–5 år

5 år –

20

60

1 334

–

Avsättning för tilläggsköpeskillingar

–

208

133

–

Leasingskulder

7

18

31

9
–

Obligationslån

Övriga skulder
Leverantörsskulder
Summa
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kAPITAL
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet så att den kan generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att
upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. För att upp
rätthålla eller justera kapitalstrukturen kan koncernen förändra den utdelning som betalas till aktie
ägarna, återbetala kapitalet till aktieägarna, emittera nya aktier, öka skulden eller sälja tillgångar för att
minska skulderna. Kapitalet uppskattas baserat på koncernens soliditet. Bolaget styrelse och ledning
utvärderar löpande koncernens långsiktiga kapitalbehov och olika finansieringsalternativ.
De obligationslån som emitterades under 2018 och 2019 saknar kovenanter avseende skuldsättningsgrad men har kovenanter avseende nyupplåning.
Företaget har under året erhållit kreditfaciliteter från banker. Några av dessa faciliteter har kovenanter avseende skuldsättningsgrad, vilka samtliga uppfylldes under året.
Beräkning av verkligt värde
Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde baserat på klassificering i verkligt värde-hierarkin. De olika nivåerna definieras enligt följande:
Nivå 1: Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder.
Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1
antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar).
Nivå 3: Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. ej observerbara data):
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

–

–

331

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Finansiella skulder
Villkorade tilläggsköpeskillingar 2019-12-31

Följande tabell visar förändring för instrument i nivå 3:
Villkorade tilläggsköpeskillingar
Ingående balans 2019-01-01
Förvärv av verksamheter under året
Reglerat under året
Omvärderingar verkligt värde
Övriga omvärderingar (valuta/ränta)
Utgående balans 2019-12-31

s. 80

404
46
–126
–14
21
331

Årsredovisning 2019

STILLFRONT GROUP

Noter

Not 4.
Viktiga uppskattningar
och bedömningar för
redovisningsändamål

Stillfronts finansiella rapporter är upprättade i enlighet med IFRS. Detta innebär att upprättandet av
bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper ofta baseras på uppskattningar och antaganden som
anses rimliga och väl avvägda vi den tidpunkt då bedömningen görs. Med andra bedömningar, antaganden och uppskattningar kan resultatet emellertid bli ett annat, och händelser kan inträffa som kan
kräva en väsentlig justering av det redovisade värdet för den berörda tillgången eller skulden. Nedan
följer de viktigaste områden där uppskattningar och bedömningar gjorts och som bedöms ha störst
inverkan på de finansiella rapporterna.
AKTIVERING SAMT NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV UTVECKLINGSUTGIFTER
Tidpunkt för aktivering av utveckling: koncernens utgifter för spelutveckling aktiveras då spelen är
tillräckligt tekniskt specificerade för att den kommersiella potentialen ska kunna bedömas. Bedömningen av den kommersiella kapaciteten och avkastningen baseras på erfarenhet från tidigare spel.
Ej färdigställd utveckling: då koncernens aktiverade utgifter för spel ännu inte börjat skrivas av (ännu
ej färdig för användning) prövas nedskrivningsbehovet årligen. De viktigaste antagandena som ligger
till grund för dessa uppskattningar kan komma att förändras och därmed få en väsentlig påverkan på
koncernens resultat och ställning. Redovisat värde för aktiverade utvecklingsutgifter framgår av not 17.
NEDSKRIVNINGSPRÖVNING FÖR GOODWILL SAMT ANDRA FÖRVÄRVRELATERADE TILLGÅNGAR
Stillfront undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill och andra förvärvsrelaterade tillgångar, i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i not 2. I samband
med nedskrivningsprövning görs en värdering som bygger på uppskattningar och antaganden. De viktigaste antaganden som ligger till grund för dessa bedömningar är tillväxttakt, kassaflöde exklusive
räntenetto och diskonteringsränta. Andra uppskattningar än de ledningen gjort kan resultera i ett helt
annat resultat och en annan finansiell ställning. Mer information framgår av not 18.
UPPSKJUTNA SKATTER, INKOMSTSKATT OCH MERVÄRDESSKATT
Uppskjutna skattefordringar och skulder redovisas för temporära skillnader och för outnyttjade
underskottsavdrag. Stillfronts uppskjutna skattefordringar hänför sig till underskottsavdrag, uppskjutna intäkter och leasingskulder. Uppskjutna skatteskulder hänför sig till balanserade utvecklingskostnader. Värderingen av temporära skillnader och underskottsavdrag baseras på ledningens
uppskattningar av framtida skattepliktiga vinster i olika skattejurisdiktioner och baseras främst på
affärsplaner.
Skattefordringar som hänför sig till underskottsavdrag härrör från koncernbolag med skattemässigt
negativt resultat och har bedömts kunna utnyttjas mot framtida skattepliktiga intäkter. Nya bedömningar görs regelbundet huruvida det är sannolikt att värdet på de uppskjutna skattefordringarna
kommer att kunna utnyttjas. Bedömningar avseende redovisade underskottsavdrag kan förändras
med tiden, vilket kan påverka den redovisade skattekostnaden i resultaträkningen. Redovisade värden
per respektive balansdag framgår av not 21.
Redovisning av inkomstskatt och mervärdesskatt baseras på värdering av inkomstskatte-, mer
värdesskatte- och andra skatteregler i alla länder där Koncernen bedriver verksamhet. Koncernens
ledning deltar löpande i bedömningen av transaktioner samt uppskattningar av sannolika utfall i
skattemässiga frågor.
FÖRVÄRV AV VERKSAMHETER (RÖRELSEFÖRVÄRV)
Värderingen av identifierbara tillgångar och skulder i samband med rörelseförvärv innefattar värdering till verkligt värde av poster i det förvärvade bolagets balansräkning samt värdering av immateriella
anläggningstillgångar. Vid värdering av vilka immateriella anläggningstillgångar som kan ha ett värde,
till exempel spelprodukter, andra tekniska processer och marknadsrelaterade tillgångar behöver tillgångarna identifieras.
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I normala fall föreligger inte några noterade priser för de tillgångar och skulder vilka ska värderas varvid olika värderingstekniker måste tillämpas. Dessa värderingstekniker bygger på ett flertal olika antaganden, däribland framtida kassaflöden, tillväxttakt för intäkter, EBIT-marginal samt skattesatser och
diskonteringsfaktorer för olika länder. Värderingar av detta slag innefattar ett stort antal uppskattningar, vilka alla noggrant måste granskas, värderas och analyseras. Detta innebär också att en preliminär värdering först görs som därefter justeras. Värdering av samtliga förvärvs omräknas slutgiltigt
senast ett år efter förvärvsdagen. Vid förvärv måste även en förvärvare identifieras, vilket inte alltid
är det juridiska moderföretaget. Ett antal faktorer ska här bedömas, vilka redovisas i not 1. Styrelsens
bedömning för räkenskapsåret 2018 var att det legalt förvärvade dotterföretaget var att betrakta som
ett omvänt förvärv, dvs. ett förvärv där det legala dotterföretaget redovisningsmässigt betraktas som
moderföretag. För ytterligare information avseende förvärv hänvisas till not 16.
VILLKORAD TILLÄGGSKÖPESKILLING
Stillfront har för vissa rörelseförvärv tecknat avtal avseende villkorade tilläggsköpeskillingar. Dessa
värderas löpande till verkligt värde och värderingen bygger på ett antal bedömningar och antaganden.
De viktigaste antaganden som ligger till grund för dessa bedömningar redovisas i not 29. Andra uppskattningar än de ledningen gjort kan resultera i ett annat resultat och en annan finansiell ställning.
Not 5.
Övriga rörelseintäkter

KONCERN
2018

2019

2018

Valutakursförändringar

5

4

–

–

Omvärdering tilläggsköpeskilling

–

–

–

–

Övrigt

6

2

–

–

11

7

–

–

Summa

Not 6.
Klassificering av
nettoomsättning och
anläggningstillgångar

MODERBOLAG

2019

MSEK

N E T T O O M S ÄT T N I N G
KONCERN
MSEK
Bulgarien
Förenade Arabemiraten

2019

2018

50

14

361

147

Malta

53

1

Rumänien

62

70

Sverige
Tyskland
USA
Summa

s. 82

25

17

1 183

1 048

233

28

1 967

1 325
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Noter

Forts. not 6
A N L ÄG G N I N G ST I L L G Å N G A R E X K L S K AT T E R
KONCERN
2019

2018

248

218

Förenade Arabemiraten

39

20

Malta

27

20

Rumänien

52

48

1 179

1 176

772

644

MSEK
Bulgarien

Sverige
Tyskland
USA

1 054

68

Summa

3 370

2 193

Fördelning av nettoomsättning och anläggningstillgångar sker med utgångspunkt i de länder där holdingbolaget har sitt säte.
Not 7.
Upplysning om
revisorns arvode och
kostnadsersättning

KONCERN
MSEK

2019

MODERBOLAG
2018

2019

2018

PWC
Revisionsuppdrag

3

–

1

–

Skatterådgivning

0

–

–

–

Revisionsverksamhet utöver revisonsuppdrag

0

–

0

–

Andra uppdrag

–

–

–

–

Summa PWC

4

–

1

–

Revisionsuppdrag

2

2

2

1

Skatterådgivning

0

0

–

–

Revisionsverksamhet utöver revisonsuppdrag

–

1

–

0

Andra uppdrag

0

0

–

–

Summa Mazars

2

3

2

1

Revisionsuppdrag

0

0

–

–

Skatterådgivning

0

–

–

–

Revisionsverksamhet utöver revisonsuppdrag

0

0

–

–

Andra uppdrag

2

–

–

–

Summa övriga revisionsfirmor

3

0

–

–

Summa totalt

9

3

3

1

Mazars

Övriga revisionsfirmor

Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revisionsberättelsen samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med
revisionsuppdraget. Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag avses arvode för olika typer
av kvalitetssäkringstjänster. Med övriga tjänster avses sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Av revisionsuppdrag avser 1 MSEK PwC Sverige, av arvoden för
skatterådgivning avser 0 MSEK PwC Sverige, av arvoden för övriga lagstadgade uppdrag avser 0 MSEK
PwC Sverige.
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Not 8.
Övriga rörelsekostnader

Noter

KONCERN
2019

2018

2019

2018

–

–

–

–

Övrigt

–1

3

–

–

Totalt

–1

2

–

–

MSEK
Omvärdering tilläggsköpeskilling

Not 9.
Leasing

MODERBOLAG

IFRS 16 LEASING
KONCERN
MSEK

MODERBOLAG

2019

2018

2019

2018
–

Avskrivning på nyttjanderättstillgångar
Byggnader

–21

–

–

Övrigt

–1

–

–

–

Totalt

–22

–

–

–

Räntekostnader (ingår i finanansiella
kostnader)

–2

–

–

–

Kostnader avseende korttidsleasingavtal (ingår
i övriga externa kostnader)

–4

–

–

–

Kostnader avseende leasingavtal för vilket den
underliggande tillgången har ett lågt värde
(ingår i övriga externa kostnader )

–1

–

–

–

Kostnader avseende variabla leasingavgifter
som inte utgör hyra ( ingår i övriga externa
kostnader)

–6

–

–

–

Totalt kassaflöde avseende leasingkontrakt
under 2019 uppgick till

–35

–

–

–

O P E R AT I O N E L L L E A S I N G
KONCERN

MODERBOLAG

2019

2018

2019

2018

–

22

2

1

Förfaller inom 1 år

–

22

2

2

Mellan 2 och 5 år

–

31

4

6

Senare än 5 år

–

0

–

–

–

53

6

8

MSEK
Leasingkostnad
Nominella värdet av framtida leasingavgifter
fördelar sig enligt följande:
Återstående löptid per 31 december:

Summa återstående löptider per 31 december
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Not 10.
Genomsnittligt antal
anställda, personalkostnader,
pensioner och övrigt

M E D E L A N TA L A N STÄ L L DA
KONCERN

MODERBOLAG

2019

2018

2019

2018
–

Australien
Kvinnor

5

0

–

Män

20

0

–

–

Totalt

25

0

–

–

–

Bulgarien
Kvinnor

28

20

–

Män

41

29

–

–

Totalt

68

49

–

–

–

Jordanien
Kvinnor

11

8

–

Män

17

15

–

–

Totalt

28

23

–

–

–

Kanada
4

0

–

Män

Kvinnor

57

0

–

–

Totalt

62

0

–

–

–

Malta
Kvinnor

5

4

–

Män

17

16

–

–

Totalt

22

20

–

–

Kvinnor

12

14

–

–

Män

17

19

–

–

Totalt

29

33

–

–

Rumänien

Sverige
4

–

4

–

Män

Kvinnor

26

26

5

2

Totalt

30

26

9

2

–

Tyskland
Kvinnor

91

89

–

Män

223

227

–

–

Totalt

314

316

–

–

–

USA
Kvinnor

12

2

–

Män

70

22

–

–

Totalt

82

24

–

–
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M E D E L A N TA L A N STÄ L L DA , F O RT S.
KONCERN

MODERBOLAG

2019

2018

2019

2018
–

Vietnam
Kvinnor

7

0

–

Män

33

0

–

–

Totalt

40

0

–

–

Kvinnor

179

137

4

–

Män

521

354

5

2

Totalt

700

491

9

2

Alla länder

KÖ N S F Ö R D E L N I N G I N O M F Ö R E TAG S L E D N I N G
KONCERN
2018

2019

2018

6

6

6

6

3

3

3

3

5

2

5

2

3

2

3

2

11

8

11

8

6

5

6

5

Styrelseledamöter
varav män
Vd och övriga ledande befattningshavare
varav män
Totalt

MODERBOLAG

2019

varav män

L Ö N E R O C H A N D R A E R S ÄT T N I N G A R , KO N C E R N

MSEK
Styrelser och verkställande direktörer
och ledande befattningshavare

Varav
rörlig
Löner ersättning

Totalt
2019

Varav
rörlig
Löner ersättning

Totalt
2018

13

0

13

8

1

8

Övriga anställda

300

6

300

195

1

195

Summa

313

6

313

203

2

203

Varav
rörlig
Pension ersättning

Totalt
2019

Varav
rörlig
Pension ersättning

Totalt
2018

S O C I A L A KO ST N A D E R , KO N C E R N

MSEK
Pensionskostnader för styrelser och
verkställande direktörer och ledande
befattningshavare

3

1

3

0

–

0

Pensionskostnader för övriga anställda

3

0

3

2

–

2

Övriga sociala avgifter enligt lag och
avtal

37

0

37

33

–

33

Summa

43

1

43

35

–

35
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L Ö N E R O C H A N D R A E R S ÄT T N I N G A R , M O D E R B O L AG

MSEK

Varav
rörlig
Löner ersättning

Styrelser och verkställande direktörer
och ledande befattningshavare

Totalt
2019

Varav
rörlig
Löner ersättning

Totalt
2018

13

1

13

8

1

8

2

0

2

0

1

0

15

1

15

8

2

8

Varav
rörlig
Pension ersättning

Totalt
2019

Varav
rörlig
Pension ersättning

Totalt
2018

Övriga anställda
Summa

S O C I A L A KO ST N A D E R , M O D E R B O L AG

MSEK
Pensionskostnader för styrelser och
verkställande direktörer och ledande
befattningshavare

3

1

3

0

–

0

Pensionskostnader för övriga anställda

0

0

0

0

–

0

Övriga sociala avgifter enligt lag och
avtal

4

0

4

3

–

3

Summa

7

1

7

4

–

4

KONCERNENS PENSIONSPLANER
Samtliga pensionsplaner i koncernen är avgiftsbestämda.
ERSÄTTNING TILL STYRELSE
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode i enlighet med stämmans beslut.
ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen och ersättning till övriga ledande befattningshavare av verkställande direktör. Verkställande direktören har rätt till 6 månaders uppsägningstid. För andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3–6 månader.
ERSÄTTNINGSRIKTLINJER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Nedanstående förslag till ersättningsriktlinjer för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare har beslutats på årsstämma i maj 2019 och gäller fram till nästa årsstämma.
De ledande befattningshavare i koncernen som omfattas av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är verkställande direktören (”Vd”) och andra ledande befattningshavare inom i Stillfront
Group AB (publ).
De övergripande riktlinjerna för ersättning till den verkställande ledningen ska baseras på position,
individuell prestation, företagets resultat och att ersättningen ska vara marknadsmässig i det land där
personen är anställd. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning baserad på årliga kortsiktiga resultatmål (bonus), långsiktiga resultatmål
som är baserade på fleråriga mål samt pensioner och övriga förmåner. Riktlinjerna innehåller även villkor för uppsägning och i förekommande fall avgångsvederlag. Den totala ersättningen ska ses över
årligen för att säkerställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid fastställande av den
rörliga kontantersättningen ska följande faktorer beaktas, bolagets storlek den anställdes grundlön
och erfarenhet.
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Fast lön
Den fasta lönen ska utgöra basen för den totala ersättningen. Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och spegla ansvarsområde och arbetets innehåll.
Rörlig kontantersättning (bonus)
Utöver fast lön ska ledande befattningshavare erhålla bonus för resultat som överstiger en eller flera
förutbestämda kriterier per räkenskapsår. De bonusgrundande kriterierna ska vara mätbara och basera sig på utfall i förhållande till budget och baseras på tex. nettointäkter, EBITDA och personlig prestation. Ersättningen från bonusprogrammet kan uppgå till högst sex månadslöner per person. Den totala kostnaden för bolagets bonusprogram får uppgå till maximalt 4,9 MSEK (exklusive sociala avgifter).
Rörliga långsiktiga aktierelaterade incitamentsplaner
Det finns två pågående aktierelaterade incitamentsprogram.
Årsstämman beslutade 2017 att utfärda maximalt 299 189 teckningsoptioner, serie 2017/2020 och 2018
beslutade årsstämman att utfärda maximalt 300 000 teckningsoptioner, serie 2018/2021. Alla teckningsoptioner, serie 2017/2020 och 2018/2021 har tecknats av Bolagets dotterbolag under 2017 och
2018 så att teckningsoptionerna kan överföras till verkställande ledning samt andra nyckelpersoner i
företaget. Av dessa teckningsoptioner har 242 000 av teckningsoptionsserien 2017/2020 och 177 500
av teckningsoptionsserien 2018/2021 överförts via de långsiktiga incitamentsprogrammen. Incitamentsprogrammen är beskrivna i årsredovisningen. Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar
att inrätta ytterligare incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Utöver detta har styrelsens
beslutat att annullera vissa av de teckningsoptioner som utfärdades i enlighet med de två pågående
incitamentsprogrammen. Beräknad total utspädning av pågående och föreslagna optionsprogram
kommer därmed inte att öka från nuvarande 2,5 procent av aktierna och rösterna baserade på bolagets
aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman.
Pension
Pensionsavtal ska om möjligt vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåerna och praxis i
det land där ledningsmedlemmarna är anställda.
Övriga förmåner
Övriga förmåner kan erhållas utfall det är brukligt att erhålla förmånen i det land där personen
är anställd. Övriga förmåner bör vara så små som möjligt och får inte utgöra en större andel av den
anställdes totala ersättning.
Uppsägning och avgångsvederlag
Ledande befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med de lagar och praxis som gäller i det land
där arbetstagaren är anställd. Under uppsägningstiden ska ledande befattningshavare hindras från att
arbeta i konkurrerande verksamheter. I vissa fall kan förbudet utökas till en längre period än uppsägningstiden. Verksamhetsförbudet får dock ej överstiga sex månader efter uppsägningstidens upphörande. För närvarande är den längsta uppsägningstiden i företaget sex månader. Ingen av de ledande
befattningshavarna har rätt till avgångsvederlag.
Ersättning som inte har löpt ut
Styrelsen ska inför årsstämman bilägga information om tidigare beslutade ersättningar som inte har
löpt ut tillsammans med nytt förslag om ersättningspolicy. Det finns inga beslutade betalningar som
ännu inte har gått ut.
Styrelsen ska ha rätt att avstå från ovanstående policy om styrelsen anser det vara speciella skäl för att
göra det i ett särskilt fall.
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Nedan sammanfattas ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare.

Lön/styrelse
arvode

Övriga
ersättningar

Pensions
kostnad

Summa

485

–

–

485

Katarina Bonde

230

–

–

230

Birgitta Henriksson

250

–

–

250

Erik Forsberg

300

–

–

300

83

–

–

83

Ulrika Viklund

200

–

–

200

Kai Wawrzinek (från maj 2019)

117

2019, KSEK
Styrelsens ordförande
Jan Samuelson
Styrelsens ledamöter

Fabian Ritter (till maj 2019)

117

Verkställande direktören

3 091

–

1 330

Andra ledande befattningshavare

8 374

–

1 336

9 709

13 130

–

2 666

15 794

Lön/styrelse
arvode

Övriga
ersättningar

Pensions
kostnad

Summa

283

–

–

283

63

–

–

63

Katarina Bonde (från juni 2018)

134

–

–

134

Birgitta Henriksson

177

–

–

177

Erik Forsberg (från juni 2018)

175

–

–

175

Fabian Ritter (från juni 2018)

117

–

–

117

Ulrika Viklund

148

–

–

148

Alexander Bricca (till maj 2018)

31

–

–

31

Mark Miller (till maj 2018)

31

–

–

31

–

–

–

0

31

–

–

31

Verkställande direktören

3 883

–

300

4 183

Andra ledande befattningshavare

2 866

–

180

3 046

Summa

7 939

–

480

8 419

Summa

2018, KSEK

4 420

Styrelsens ordförande
Jan Samuelson (från juni 2018)
Annette Brodin Rampe (till maj 2018)
Styrelsens ledamöter

Dr Christian Wawrzinek (till maj 2018)
Sture Wikman (till maj 2018)
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Not 11.
Finansiella intäkter/
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter

Not 12.
Finansiella kostnader/
Övriga räntekostnader och
liknande resultatposter

Noter

KONCERN
2018

2019

2018

Ränteintäkter

1

0

2

1

Valutakursvinst

9

3

0

1

Omvärdering tilläggsköpeskilling

80

16

–

–

Summa

90

19

3

3

Finansiella intäkter

KONCERN
MSEK

Transaktionskostnader
Omvärdering tilläggsköpeskilling
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not 14.
Skatt på årets resultat

MODERBOLAG

2019

2018

2019

2018

–75

–43

–60

–43

–1

–39

–1

–39

–69

–22

–

–

–9

–4

–20

–0

–154

–107

–81

–82

Finansiella kostnader
Räntekostnader

Not 13.
Bokslutsdispositioner

MODERBOLAG

2019

MSEK

MODERBOLAG
2019

MSEK

2018

Koncernbidrag

75

–

Summa

75

–

KONCERN

MODERBOLAG

2019

2018

–140

–97

–

–

27

–10

26

–10

–113

–107

26

–10

454

265

–11

–84

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% (22,0%)

–98

–58

2

19

Effekt av utländsk skattesats

–57

–22

–

–

Ej avdragsgilla kostnader

–23

0

–13

–

Ej skattepliktiga intäkter

23

0

–

–

Koncernmässiga poster*

–

–3

–

–

Effekt av ändrad skattesats

2

–1

–

–

40

-13

37

-29

MSEK

2019

2018

Skattekostnad
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt (not 21 och 31)
Summa skattekostnad
Resultat före skatt
Avstämning av effektiv skatt

Effekter av nyttjade av underskottsavdrag
Övriga poster
Redovisad skattekostnad

0

–

–

–

–113

–107

26

–10

* Avser i allt väsentligt omvärdering av tilläggsköpeskilling.
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Not 15.
Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare med ett vägt genomsnitt antal utestående stamaktier under perioden. För resultat per
aktie efter utspädning justeras beloppen som används för beräkning av resultat per aktie före utspädning genom att beakta effekten av utdelningar och räntekostnader på potentiella stamaktier och det
vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som skulle varit utestående vid en konvertering av
samtliga potentiella aktier. Teckningsoptioner ger endast upphov till utspädning om dessa leder till
en emission av stamaktier till en kurs som är lägre än genomsnittskursen under perioden. Vidare ger
potentiella aktier endast upphov till utspädning om en konvertering av antal potentiella stamaktier
medför en lägre vinst per aktie eller en högre förlust per aktie. Stillfront har teckningsoptionsprogram
som leder till utspädning.
KONCERN
2019

2018

Vägt antal utestående aktier före utspädning

25 237 953

23 256 070

Vägt antal utestående aktier efter utspädning

26 431 583

23 368 780

338

156

Resultat per aktie före utspädning (SEK)

13,41

6,72

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

13,36

6,68

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (MSEK)

Not 16.
Förvärv

FÖRVÄRV AV KIXEYE
I juni 2019 förvärvade Stillfront Kixeye Inc, en ledande utvecklare och förläggare av onlinestrategispel
med huvudkontor i Kanada. Den initiala köpeskillingen som betalades kontant till säljarna av Kixeye
uppgick till 90 MUSD på kontant- och skuldfri basis. Säljarna är berättigade till en kontant tilläggsköpeskilling om vissa EBITDA-nivåer uppnås för räkenskapsåret 2019. Tilläggsköpeskillingen har ett tak
på 30 MUSD. Kixeye konsolideras i Stillfronts finansiella rapporter från och med den 1 juli 2019.
Nedan följer köpeskilling av förvärvet:
MSEK
Köpeskilling
Likvida medel
Nyemitterade aktier

871
–

Tilläggsköpeskilling

46

Summa köpeskilling

917
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Preliminär förvärvsanalys
En preliminär köpeskilling av Kixeye redovisas nedan. Analysen är preliminär på grund av att värdering och fördelning av immateriella tillgångar inte är avslutad. Slutförandet förväntas ske i samband
med rapportering för andra kvartalet 2020.
MSEK
Verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar exklusive likvida medel
Likvida medel
Uppskjutna skatteskulder

386
1
60
15
–55

Kortfristiga skulder

–73

Summa förvärvade nettotillgångar exklusive goodwill

334

Goodwill

583

Summa förvärvade nettotillgångar

917

Avgår
Likvida medel

–15

Villkorad köpeskilling

–46

Nettokassaflöde vid förvärv av verksamhet

856

Goodwill hänförlig till Kixeye består av värdet på kompetens inom företaget avseende förmågan att
utveckla och publicera MMORP-spel (massive multiplayer online role-playing game) med lång ekonomisk livslängd. MMORP är en genre av datorrollspel där ett stort antal spelare interagerar med varandra
i en virtuell värld.
Vid beräkning av redovisat värde av tilläggsköpeskilling tillämpar Stillfront ett vägt genomsnitt av förväntade utbetalningar av flera sannolika utfall (”sannolikhetsviktad utbetalningsmetod”).
FÖRVÄRV AV GOODGAME STUDIOS
Förvärvet av Altigi GmbH slutfördes i januari 2018. Verksamheten bedrivs under namnet Goodgame
Studios. Syftet med förvärvet är att öka omfattningen av Stillfronts verksamhet och att dra nytta av
Goodgame Studios goda kunskaper inom marknadsföring.
Nedan följer köpeskilling för förvärvet:
MSEK
Köpeskilling
Likvida medel

390

Nyemitterade aktier

3 112

Summa köpeskilling

3 502

I samband med förvärvet av Altigi GmbH genomfördes en emission om 16 868 623 aktier till kursen
184,60 SEK per aktie. Likviddelen i köpeskillingen finansierades med en kompletterande emission av
Stillfronts företagsobligation om 390 MSEK. Förvärvet genomfördes på skuld- och kontantfri basis.
Förvärvsanalysen har inte ändrats och är därmed slutgiltig.
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FÖRVÄRVET AV IMPERIA ONLINE
Förvärvet av Imperia Online slutfördes under oktober 2018. Syftet med förvärvet var att bredda
Stillfronts portfölj av studier och spel med egenskaper som driver långsiktiga spelrelationer.
Under räkenskapsåret 2019 har förvärvsanalysen av Imperia fastställts.
Den ursprungliga förvärvsanalysen på Imperia har justerats genom att goodwill har ökat med 13MSEK
till 173 MSEK. Verkligt värde på förvärvade tillgångar har därmed justerats ned med motsvarande
belopp.
Nedan följer köpeskilling för förvärvet:
MSEK
Köpeskilling
Likvida medel

52

Nyemitterade aktier

45

Villkorad köpeskilling

134

Summa köpeskilling

231

I samband med förvärvet av Imperia Online emitterades 269 412 aktier à 167 kronor per aktie. 52 MSEK
av köpeskillingen har utbetalats kontant. Förvärvet genomfördes på skuld- och kontantfri basis.
Den villkorade tilläggsköpeskillingen grundar sig på Imperias EBIT-utveckling under år 2018, 2019,
2020 och 2021. Tilläggsköpeskillingen har ett tak på 17,5 MEUR.
Förvärvsanalys
Nedan redovisas Imperia Onlines fastställda förvärvsanalys:
MSEK
Verkligt värde på förvärvade tillgångar och antagna skulder
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar exklusive likvida medel
Likvida medel
Uppskjutna skatteskulder
Kortfristiga skulder
Summa förvärvade nettotillgångar exklusive goodwill

61
1
5
15
–6
–14
61

Goodwill

173

Summa förvärvade nettotillgångar

235

Avgår
Likvida medel

–15

Nyemitterade aktier

–45

Villkorad köpeskilling

–133

Nettokassaflöde vid förvärv av verksamhet

41

Goodwill hänförlig till Imperia Online består av värdet på kompetens inom företaget avseende förmågan att utveckla och publicera MMORP-spel med lång ekonomisk livslängd.
Vid beräkning av redovisat värde av tilläggsköpeskilling tillämpar Stillfront ett vägt genomsnitt av förväntade utbetalningar av flera sannolika utfall (”sannolikhetsviktad utbetalningsmetod”).
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FÖRVÄRVET AV PLAYA GAMES
I december 2018 förvärvade Stillfront 100 procent av aktierna i Playa Games GmbH, en av Tysklands
ledande casual strategiutvecklare och förläggare. Förvärvet slutfördes den 18 december 2018.
Under räkenskapsåret 2019 har förvärvsanalysen av Playa fastställts.
Den ursprungliga förvärvsanalysen av Playa har ändrats genom att goodwill har minskat med 61 MSEK
och verkligt värde på förvärvade tillgångar har ökat med motsvarande belopp.
Köpeskilling avseende förvärvet:
MSEK
Köpeskilling
Likvida medel
Nyemitterade aktier

153
58

Villkorad tilläggsköpeskilling

219

Summa köpeskillning

430

I samband med förvärvet av Playa Games emitterades 425 913 aktier à 136 kronor per aktie. Av
köpeskillingen finansierades 153 MSEK med kontanter. Förvärvet genomfördes på skuld- och kontantfri
basis.
Den villkorade köpeskillingen grundas på företagets EBIT-utveckling under år 2019 och 2020. Den
totala villkorade köpeskillingen har ett tak på 25 MEUR.
Förvärvsanalys
MSEK
Verkligt värde på förvärvade tillgångar och antagna skulder
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar exklusive likvida medel
Likvida medel
Uppskjutna skatteskulder

148
3
16
16
–48

Kortfristiga skulder

–24

Summa förvärvade nettotillgångar exklusive goodwill

112

Goodwill

317

Summa förvärvade nettotillgångar

430

Avgår
Likvida medel
Nyemitterade aktier
Villkorad tilläggsköpeskilling

–16
–58
–219

Tillkommer
Lösen av lån till tidigare ägare
Nettokassaflöde vid förvärv av verksamhet

33
169

Goodwill hänförlig till Playa Online består av värdet på kompetens inom företaget avseende förmågan
att utveckla och publicera MMORP-spel med lång ekonomisk livslängd.
Vid beräkning av redovisat värde av tilläggsköpeskilling tillämpar Stillfront ett vägt genomsnitt av förväntade utbetalningar av flera sannolika utfall (”sannolikhetsviktad utbetalningsmetod”).
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Immateriella tillgångar

Balanserade
utvecklingsutgifter

Spelprodukter

201912-31

201812-31

201912-31

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärde

588

414

Förvärv genom verksamheter

281

–

KONCERN, MSEK

Övriga externa förvärv

Licencer, marknadsoch kundrelaterade
tillgångar

Goodwill

201812-31

201912-31

201812-31

201912-31

255

–

91

32

207

246

27

54

Summa

201812-31

201912-31

201812-31

1 674

–

2 608

446

533

1 679

1 048

1 979

25

–

0

2

3

2

0

–

28

4

Intern utveckling under året

220

156

–1

–

–

–

0

–

220

156

Omklassificeringar under året

313

–

–253

–

–56

–

0

–

3

–

Omvärdering av PPA

–

–

–

–

–

–

3

–

3

0

Omräkningsdifferenser

9

18

0

7

1

3

1

–5

11

23

1 437

588

208

255

66

91

2 211

1 674

3 921

2 608

Ingående ackumulerade avskrivningar

–367

–271

–30

–

–33

–25

–

–

–430

–296

Årets avskrivningar

–165

–83

–23

–30

–2

–7

–

–

–190

–120

–40

–

30

–

5

–

–

–

–5

0

–4

–13

0

–

0

–1

–

–

–4

–14

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Omklassificeringar under året
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

–576

–367

–23

–30

–29

–33

–

–

–628

–430

Utgående redovisat värde

860

222

185

225

37

58

2 211

1 674

3 293

2 179

Varav ej färdigställd utveckling

130

46

–

–

–

–

–

–

130

46

Not 18.
Goodwill

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV FÖR GOODWILL
Goodwill övervakas av ledningen och bedöms utifrån återvinningsvärdet av de kassagenererande
enheterna. Återvinningsvärdet utgörs av det diskonterade framtida förväntade kassaflödet utan att
hänsyn tagits till potentiell framtida expansion av verksamheten eller framtida omstruktureringar.
Vid bedömning av om det finns ett nedskrivningsbehov för goodwill grupperas verksamheter i kassagenererande enheter. Stillfront har vid genomgång av hur gruppering av kassaflödesgenererande enheter bör ske kommit fram till att alla kassaflödesenheter ska grupperas till en kassagenererande enhet.
Nedskrivningsprövning har skett av bokfört värde på goodwill i Stillfront. Viktiga uppskattningar och
bedömningar vid nedskrivningsprövningen var prognoser för kassaflödena under de närmaste fem
åren, bedömd tillväxt efter prognosperioden (2 procent), EBITDA-marginal under prognosperioden och
viktade kapitalkostnader (10 procent). Antagandet om intäktsutveckling under prognosperioden 2 till
5 år är i linje med externa riktvärden avseende industrimarknadstillväxt. Kassaflöde exklusive räntenetto under åren 1 till 5 var i nivå med motsvarande belopp under 2019 jämfört med intäkterna. Känslighetsanalys av bedömningarna i nedskrivningsprövningen visar att inget behov av nedskrivning finns
vid en halverad antagen tillväxt under år 2 till 5, om antagandet om evig tillväxt minskade med hälften
eller om den genomsnittliga vägda kapitalkostnaden (WACC) ökade med 20 procent till 12 procent.

Not 19.
Nyttjanderättstillgångar

I balansräkningen ingår nedanstående belopp som avser nyttjanderättstillgångar.
KONCERN
MSEK
Byggnader
Övrigt

2019-12-31

2019-01-01

58

44

0

1

58

45

Kortfristiga

22

20

Långfristiga

36

25

Redovisat värde

58

45

Justeringar av tillkommande nyttjanderätter under räkenskapsåret 2019 var

33

–

Utgående redovisat värde
Leasingskulder
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Inventarier, verktyg
och installationer

Noter

KONCERN
2018

2019

2018

Ingående anskaffningsvärde

64

48

–

–

Genom förvärv av verksamhet

39

6

–

–

Nyanskaffningar

10

3

–

–

–36

–6

–

–

1

2

–

–

78

53

–

–

Ingående ackumulerade avskrivningar

–51

–38

–

–

Avskrivningar

–45

–5

–

–

36

6

–

–

0

–2

–

–

–60

–39

–

–

18

14

–

–

Avyttringar /utrangeringar under året
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar /utrangeringar under året
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Totalt utgående redovisat värde

Not 21.
Uppskjuten skattefordran

MODERBOLAG

2019

MSEK

KONCERN
MSEK

MODERBOLAG

2019

2018

2019

2018

68

0

26

–

0

–

–

–

21

23

–

–

Saldot består av temporära skillnader
hänförliga till:
Underskottsavdrag
Leasingskulder
Förutbetalda intäkter
Uppskjuten skattefordran som nettats mot
uppsjuten skatteskuld
Utgående redovisat värde

–

–18

–

–

90

5

26

–

Saldot består av temporära skillnader
hänförliga till:
Ingående balans

Not 22.
Andelar i koncernföretag

5

0

26

–

Återföring av uppskjuten skattefordran som
nettats mot uppskjuten skatteskuld

18

–

–

–

Förvärv av verksamhet

43

–

–

–

Förändring i resultaträkningen

24

5

–

–

Utgående redovisat värde

90

5

26

–

MODERBOLAG
MSEK

2019-12-31

2018-12-31

Ingående redovisat värde

3 906

72

Förvärv av dotterföretag

0

7 640

–402

–3 806

3 504

3 906

Försäljning av dotterföretag*
Utgående redovisat värde

* Försäljning av dotterföretag avser en koncernintern omstrukturering. Det sålda bolaget ingår fortfarande i Stillfrontkoncernen.
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SPECIFIKATION AV MODERFÖRETAGETS INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Moderföretaget Stillfront Group AB äger 100 procent av aktierna i Stillfront Midco AB och Todavia AB.
Stillfront Midco AB äger i sin tur direkt eller indirekt nedan angivna koncernföretag. Om inget annat
anges har de ett aktiekapital enbart bestående av stamaktier som innehas direkt av koncernen, och
ägandedelen är lika med röstandelen.
Ägarandel,% Huvudsaklig verksamhet

Redovisat värde, MSEK

Namn

Land

Säte

Org.nr

Todavia AB

Sverige

Stockholm

559100-2893

100 Äga och förvalta värdepapper

2

2

Stillfront Midco AB

Sverige

Stockholm

559110-4053

100 Äga och förvalta värdepapper

3 502

3 502

- Altigi GmbH

Tyskland

Hamburg

HRB 99869

100 Spelutveckling och utgivning

–

–

–

–

–

–

- Goodgames Studio
Japan K.K.
- Babil Games LLC

Japan
Förenade
Arabemiraten

Dubai

2987/2012
FCZ

100 Utgivning av mobilspel

2740

100

Jordanien

- Arab Gamers League FZ LLC

Förenade
Arabemiraten

Fujairah

12166/2018

- Imperia Online JSC

Bulgarien

Sofia

205098993

100 Spelutveckling och utgivning

Kixeye Inc.

USA

Wilmington

935057-91

100 Spelutveckling och utgivning

- Kixeye Canada Ltd.

Kanada

Vancouver

BC0952509
(CRA
846529931)

100 Spelutveckling och utgivning

- KIXEYE Australia PTY LTD

Australien Benowa

157747870

100 Spelutveckling och utgivning

- MachineCell PTY Ltd.

Australien Benowa

616523329

100 Spelutveckling och utgivning

USA

Wilmington

5947380

100 Spelutveckling och utgivning

Vietnam

Ho Chi
Minh city

314465736

100 Spelutveckling och utgivning

- Simutronics

USA

Maryland
Heights

311296

- Stillfront Online Games AB

Sverige

Stockholm

556721-9430

Malta

Malta

Malta

Malta

- SHFT VN Co LTD

- Dorado Games Holdings Ltd
- DOG Prodcutions Ltd

2018-12-31

100

- Babil Games Jordan Branch

- SHFT Inc.

2019-12-31

51 Medie - och evenemangstjänster

55,06 Spelutveckling och utgivning

–

–

80 Spelutveckling och utgivning

–

–

C64760

100 Spelutveckling och utgivning

–

–

C55850

100 Spelutveckling och utgivning

–

–

51 Spelutveckling och utgivning

–

–

- OFM studios

Tyskland

- Power Challenge AB

Sverige

Linköping

556719-9871

100 Utveckling av konsolspel

–

–

- Coldwood Interactive AB

Sverige

Umeå

556641-6532

100 Spelutveckling och utgivning

–

–

- Bytro Labs GmbH

Tyskland

Hamburg

HRB 118884

100 Spelutveckling och utgivning

–

–

- eRepublik Labs. Ltd

Irland

Dublin

264101

100 Spelutveckling och utgivning

–

–

Rumänien Bukarest

25622297

100 Spelutveckling och utgivning

–

–

Tyskland

HRB 109725

100 Spelutveckling och utgivning

–

402

3 504

3 906

- ERPK Labs SRL
Playa Games GmbH

HRB 145244

Hamburg

Utgående redovisat värde

Under 2019 sålde moderbolaget dotterbolaget Playa Games GmbH till Stillfront Midco AB till bokfört värde.
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INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE
Nedan visas finansiell information i sammandrag för varje dotterföretag som har innehav utan bestämmande inflytande som är väsentliga för koncernen. De belopp som anges för respektive dotterföretag
är före koncerninterna elimineringar.
BAL ANSR ÄKNING I SAMMANDR AG
SIMUTRONICS

OFM

SOG

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar

87

72

11

7

27

–

Omsättningstillgångar

4

3

15

12

13

–

Summa tillgångar

91

75

26

19

41

–

Långfristiga skulder

17

18

4

9

2

–

Kortfristiga skulder

45

26

15

6

35

–

Summa skulder

62

44

18

15

36

–

Nettotillgångar

29

31

8

3

64

–

Ackumulerat innehav utan
bestämmande inflytande

13

14

4

2

1

–

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Intäkter

40

29

11

9

53

–

Årets resultat

–4

–1

5

3

8

–

Resultat hänförligt till innehav
utan bestämmande inflytande

–1

0

2

2

2

–

MSEK

R E S U LT A T R Ä K N I N G I S A M M A N D R A G
SIMUTRONICS
MSEK

Not 23.
Fordringar på
koncernföretag

OFM

SOG

MODERBOLAG
MSEK
Ingående redovisat värde
Nettoförändring
Utgående redovisat värde

2019

2018

493

257

6

236

499

493

Ingen del av fordringarna har förfallit till betalning.
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KONCERN
MSEK

MODERBOLAG

2019

2018

2019

2018

Kundfordringar
Kundfordringar

150

98

0

0

Övriga fordringar*

54

40

11

10

Avtalstillgångar (upplupna intäkter)

25

4

–

–

0

–

–

–

Kundfordringar netto

229

142

11

10

Ej förfallna kundfordringar

146

91

0

0

Förfallna 0–3 mån

1

4

–

–

Förfallna 4–6 mån

0

0

–

–

Förfallna 7–12 mån

0

1

–

–

Förfallna 2–5 ån

2

2

–

–

150

98

0

0

Reserv för osäkra fordringar

Förfallna ej reserverade kundfordringar

Summa återstående löptider per 31 december

* Övriga fordringar hos koncernen vid utgången av 2019 består till huvudsaklig del av fordringar på affärspartners samt
hyresdepositioner.

Per 31 dec 2019 fanns kundfordringar uppgående till 150 MSEK, varav 142 MSEK ej förfallna. Förväntade kreditförluster är försumbara. Baserat på kredithistorik förväntas beloppen erhållas vid förfallo
datumet. Koncernen har inte någon pant för dessa fordringar.
Uppgifter om kreditriskpolicy avseende kundfordringar och avtalstillgångar finns beskrivna i not 2 och 3.
Not 25.
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Not 26.
Likvida medel /
Kassa och bank

Not 27.
Övrigt totalresultat
/ Eget kapital

KONCERN

MODERBOLAG

2019

2018

2019

2018

Förutbetalda kostnader

16

11

1

3

Avtalstillgångar (upplupna intäkter)

25

4

0

–

Totalt

41

15

2

3

MSEK

KONCERN

MODERBOLAG

2019

2018

2019

2018

Kassa och bank

342

246

15

26

Summa

342

246

15

26

MSEK

ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Övrigt totalresultat består av valutaomräkningseffekter vid omräkning av utländska dotterföretag
samt valuta från lån i utländsk valuta för säkring av nettoinvesteringar dvs. dotterföretagens nettotillgångar.
EGET KAPITAL
Koncernen
Aktiekapital
Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet
berättigar till rösträtt vid bolagsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt till koncernens kvarvarande nettotillgångar.
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Forts. not 27

Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital består i sin helhet av belopp som vid emission betalats utöver emitterade
aktiers kvotvärde.
Övriga reserver
Övriga reserver består i sin helhet av valutaomräkningseffekter vid omräkning av utländska dotterföretag samt valuta från lån i utländsk valuta för säkring av nettoinvesteringar dvs. dotterföretagens nettotillgångar. Se specifikation not 28.
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess
dotterföretag.
Utdelning
Ingen utdelning kommer att föreslås till årsstämman 2020.
MODERBOLAGET
MSEK
Aktiekapital

2019-12-31

2018-12-31

18

16

Förändring av antal aktier:
Ingående balans

24 048 240

6 425 008

Nyemission, 2018-01-09

16 868 623

Nyemission, 2018-06-15

18 463

Nyemission, 2018-07-13

40 821

Nyemission, 2018-10-11

269 412

Nyemission, 2018-12-19

425 913

Nyemission, 2019-06-18

2 080 732

Nyemission, 2019-09-06

206 173

Nyemission, 2019-09-16
Utgående balans

4 308
26 339 453

24 048 240

Moderbolagets stamaktier har ett kvotvärde på 0,7 SEK per aktie. Varje aktie berättigar till en röst.
Bundet eget kapital.
Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning.
Överkursfond
Överkursfonden består i sin helhet av belopp som vid emission betalats utöver emitterade aktiers
kvotvärde och utgör fritt eget kapital.
Balanserat resultat
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med överkursfond och årets resultat summa fritt eget kapital.
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Not 28.
Övriga reserver

Noter

KONCERN
2019

MSEK
Valutaomräkning från omräkning av utländska enheter
Valutaomräkning från omräkningar av skulder som säkrar nettoinvesteringar
Summa

Not 29.
Långfristiga skulder

KONCERN

2018

20

3

–16

–2

4

1

MODERBOLAG

2019

2018

2019

2018

124

279

–

–

–

–

–

–

Långfristig skuld

124

279

–

–

Kortfristig skuld

206

125

–

–

Summa villkorade tilläggsköpeskillingar

331

404

–

–

1 085

588

1 085

588

–

–

1 085

588

1 085

588

MSEK
Villkorade tilläggsköpeskillingar
Amortering inom 2–5 år
Amortering senare än 5 år

Obligationslån
Amortering inom 2–5 år
Amortering senare än 5 år
Långfristig skuld
Kortfristig skuld

–

0

0

0

0

1 085

588

1 085

588

30

144

–

–

–

–

–

–

Långfristig skuld

30

144

–

–

Summa skuld till kreditinstitut

30

144

–

–

38

–

–

–

–

–

–

–

Långfristig skuld

38

–

–

–

Summa övriga långfristiga skulder/
långfristiga leasingskulder

38

–

–

–

Summa obligationslån
Skuld till kreditinstitut
Amortering inom 2–5 år
Amortering senare än 5 år

Övriga långfristiga skulder/långfristiga
leaseskulder
Amortering inom 2–5 år
Amortering senare än 5 år

OBLIGATIONSLÅN OCH REVOLVERANDE KREDITFACILITET
Koncernen har en så kallad revolverande kreditfacilitet om 500 MSEK. Med kvarvarande löptid på två
år samt en marknadsmässig ränta. Per 2019-12-31 nyttjades 30 MSEK.
I november 2018 emitterades ett icke säkerställt obligationslån uppgående till 600 MSEK som förfaller
2022. Obligationen löper med en ränta på Stibor 3m +5 procent, med ett så kallat noll-golv. I juni 2019
emitterades ett icke säkerställt obligationslån uppgående till 500 MSEK som förfaller 2024. Obligationen löper med en ränta på Stibor 3m +4,75 procent, med ett så kallat noll-golv.
Båda obligationsvillkoren innehåller en så kallad Change of Control-paragraf innebärande att inne
havarna av obligationslånet kan kräva lösen av lånet i de händelser av att någon tar kontroll av
50 procent av rösterna eller kapitalet i Stillfront Group. Lösenpriset vid en inlösen i förtid överstiger
det nominella värdet.
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Forts. not 29

VILLKORAD TILLÄGGSKÖPESKILLING
Stillfront har tilläggsköpeskillingar från förvärv. Tilläggsköpeskillingarna regleras med kontanter såväl
som med aktier i Stillfront där antalet aktier som överlåts vid reglering av tilläggsköpeskillingen utgår
ifrån ett belopp i kronor, vilket bestäms i de villkor som gäller för beräkning av tilläggsköpeskilling.
Det beräknade värdet på tilläggsköpeskillingar avseende förvärvade Studios baseras på uppdaterade
bedömningar av framtida vinster för varje enskild studio baserat på villkoren i köpeavtalet. Vid årets
slut bedömdes fyra förvärv av studios medföra en förväntad framtida vinstutbetalning. Beräknade slutregleringar baseras på utfall för åren 2019 till 2021, varav den sista utbetalningen ska regleras under 2022.
Tilläggsköpeskillingarna klassificeras som en finansiell skuld som klassificeras som kortfristig om den
ska regleras inom 12 månader från balansdagen. Skulden värderas till verkligt värde och värdeförändringar redovisas under finansiella poster i resultaträkningen.
Not 30.
Avsättningar

KONCERN

MODERBOLAG

2019

2018

2019

Ingående balans

–

–

406

25

Förvärv

–

–

–

330

Överföring från dotterbolag

–

–

–

61

Reglering

–

–

–130

–22

Omvärdering

–

–

–14

8

Ränta

–

–

23

4

Redovisat värde villkorade tilläggsköpeskillingar

–

–

285

406

MSEK

2018

Villkorade tilläggsköpeskillingar

Övriga avsättningar
Ingående balans

6

18

–

–

Avsättning under året

20

0

–

–

Reglerat under året

–3

–11

–

–

Redovisat värde övriga avsättningar

24

7

–

–

Övriga avsättningar avser i huvudsak ersättningar vid uppsägningar av lokaler och personal.
Not 31.
Uppskjuten skatteskuld

KONCERN
MSEK

2019

2018

–18

–22

Uppskjuten skattefordran
Redovisade uppskjutna skattefordringar vilka nettoredovisas mot uppskjutna
skatteskulder
Ingående balans
Förändring i resultaträkningen
Redovisat värde
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Forts. not 31
KONCERN
2019-12-31

2018-12-31

Ingående balans

118

46

Förvärv av verksamheter

125

68

MSEK
Saldot består av temporära skillnader hänförliga till:
Uppskjuten skatteskuld
Immateriella anläggningstillgångar

Förändring i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
Redovisat värde

26

–

0

4

269

118

Övriga temporära skillnader
Ingående balans

2

–

Förvärv av verksamheter

–

3

–2

–1

–

2

Förändring i resultaträkningen
Redovisat värde

KONCERN
MSEK

2019-12-31

2018-12-31

102

46

Summa uppskjuten skatteskuld, netto
Ingående balans
Återföring av uppskjuten skattefordran som nettats mot uppskjuten
skatteskuld år 2018
Förvärv av verksamheter
Förändring i resultaträkningen

–
71

24

–1

Omräkningsdifferenser

0

4

Uppskjuten skattefordran som nettats mot uppsjuten skatteskuld

–

–18

269

102

Redovisat värde

Not 32.
Övriga kortfristiga skulder

18
125

KONCERN

MODERBOLAG

2019

2018

2019

206

125

–

–

Checkräkningskredit

48

35

48

35

Kortfristig leasingskuld

22

–

–

–

Mervärdesskatt

18

13

–

–

Källskatt

4

3

1

0

Arbetsgivaravgifter

2

1

0

0

Övriga kortfristiga skulder

5

4

–

–

306

181

49

35

MSEK
Villkorade tilläggsköpeskillingar

Summa
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Not 33.
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Noter

KONCERN
2018

2019

2018

37

50

9

13

varav personalkostnader

11

29

2

3

varav övriga kostnader

26

20

7

10

Upplupna kostnader

Avtalsskuld (förutbetalda intäkter)
Totalt

Not 34.
Ställda säkerheter

MODERBOLAG

2019

MSEK

81

63

–

0

118

113

9

13

KONCERN
MSEK

2019

MODERBOLAG
2018

2019

2018

Säkerheter för skuld till kreditinstitut
Företagsinteckningar

–

–

–

–

Pantsatta aktier i dotterföretag

1 578

1 269

3 502

3 502

Totalt

1 578

1 269

3 502

3 502

Pantsatt värde för koncernen är beräknad med utgångspunkt i faktisk koncernredovisning/omvänt
förvärv.
Not 35.
Kassaflöde

P O S T E R S O M E J Ä R K A S S A PÅ V E R K A N D E
KONCERN

MODERBOLAG

2019

2018

2019

2018

Avskrivningar

223

125

0

0

Omvärdering av villkorad
tilläggsköpeskilling

–14

5

–

–

MSEK

Orealiserad valutakursdifferens
Övriga poster

–

–

19

–

–5

–2

7

4

205

129

26

4

UPPGIF T OM R ÄNTOR O CH UTDELNINGAR
KONCERN
MSEK
Betald konstnadsränta under året

MODERBOLAG

2019

2018

2019

2018

64

81

49

38

Ingen utdelning har erhållits under 2019 och 2018.
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Forts. not 36
Not 36.
Finansiella tillgångar och
skulder (verkligt värde)

Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder framgår av nedanstående tabell. Se även not 3
Finansiell riskhantering. I koncernen finns obligationslån, kreditfacilitet, checkräkningskredit samt
villkorade tilläggsköpeskillingar såsom anges i not 29 och 32. Obligationslånen är klassificerade som
nivå 1 i verkligt värde hierarkin. Tilläggsköpeskillingarna är klassificerade som nivå 3 i verkligt värde
hierarkin.

KO N C E R N

Finansiella tillgångar värderade
till upplupet anskaffningsvärde

MSEK

Finansiella skulder värderade till
upplupet anskaffningsvärde

Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultatet

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Finansiella tillgångar
Kundfordringar

150

98

–

–

–

–

Övriga fordringar

54

40

–

–

–

–

Upplupna intäkter

25

4

–

–

–

–

Likvida medel

343

246

–

–

–

–

Summa

572

388

–

–

–

–

Obligationslån

–

–

1 135

596

–

–

Övriga långfristiga skulder

–

–

30

144

Villkorad tilläggsköpeskilling, lång del

–

–

–

–

124

279

Villkorad tilläggsköpeskilling, kort del

–

–

–

–

206

125

Leverantörsskulder

–

–

84

66

–

–

Checkräkningskredit

–

–

48

35

–

–

Övriga skulder

–

–

51

21

–

–

Upplupna kostnader

–

–

37

49

–

–

Summa

–

–

1 385

911

330

404

Finansiella skulder

MODERBOL AG

Finansiella tillgångar värderade
till upplupet anskaffningsvärde

Finansiella skulder värderade till
upplupet anskaffningsvärde

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

1 795

513

–

–

12

12

–

–

–

–

–

–

15

26

–

–

Övriga långfristiga skulder

–

–

1 135

596

Skulder till koncernföretag

–

–

65

95

Leverantörsskulder

–

–

5

9

Checkräkningskredit

–

–

48

35

Övriga skulder

–

–

1

–

Upplupna kostnader

–

–

9

13

1 822

551

1 263

748

MSEK
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Upplupna intäkter
Kassa och bank

Summa
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Forts. not 37
Not 37.
Transaktioner
med närstående

Köp- och försäljningstransaktioner med närstående parter sker på marknadsmässiga villkor. Transaktioner mellan moderbolag och dotterbolag avser service och management fees. Löner och ersättningar till ledande befattningshavare redovisas i not 10. Det finns inga inköp av varor och tjänster från närstående.
N E T T O O M S ÄT T N I N G, KO N C E R N E N
Försäljning av varor och
tjänster till närstående

Inköp av varor och tjänster
från närstående

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

Nyckelpersoner

–

–

–

–

Andra närstående

–

–

–

0

Summa

–

–

–

0

MSEK

2018-12-31

Närståenderelation

F O R D R I N G A R , KO N C E R N E N
Fordringar på närstående

Skulder till närstående

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Nyckelpersoner

–

–

–

–

Andra närstående

–

–

–

–

Summa

–

–

–

–

2019

2018

54

19

MSEK
Närståenderelation

T R A N S A K T I O N E R M E D N Ä R STÅ E N D E , M O D E R B O L AG E T
SEKm
Försäljning till koncernföretag
Ränteintäkter från koncernföretag

2

1

Räntekostnader till koncernföretag

–2

–1

Långfristiga fordringar hos koncernföretag
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
Kortfristiga skulder till koncernföretag

Not 38.
Händelser efter
räkenskapsårets utgång

499

493

1 296

20

76

95

Johanna Bergsten utsågs till bolagsjurist och medlem av koncernledningen från den 7 januari 2020.
I januari 2020 ingick Stillfront ett avtal med ägarna av Storm8, en marknadsledande USA-baserad
utvecklare av spel för mobila plattformar, om att förvärva samtliga aktier i Storm8 till ett pris om
300 MUSD på kassa- och skuldfri basis. Storm8 har gett ut mer än 50 spel i flera olika genrer. Spelen
finns i drygt 155 länder och har över 1 miljard nedladdningar. Förvärvet genomfördes den 28 februari
2020.
I januari 2020 säkrade Stillfront en ny revolverande kreditfacilitet om 1 600 MSEK med en löptid på
3,5 år från Nordea Bank Abp:s filial i Sverige and Swedbank AB (publ).
I januari 2020 genomförde Stillfront riktade nyemissioner av 3 424 129 aktier till kursen 381 kronor
per aktie. Emissionen förstärkte Stillfronts egna kapital med cirka 1,3 miljarder SEK före transaktionskostnader.
I januari 2020 emitterade Stillfront obligationer om 500 MSEK inom ett ramverk om 1 000 MSEK
för seniora, icke säkerställda obligationslån 2019/2024. Det totala utestående beloppet under obligationslånet är 1 000 MSEK. Obligationerna prissattes till 105,25, vilket motsvarar en lånekostnad på
3,47 procent.
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I februari 2020 genomförde Stillfront riktade nyemissioner av 1 909 222 aktier till säljarna av Storm8,
som en del av köpeskillingen för aktierna i Storm8.
Under första kvartalet bröt Covid-19 ut globalt. Stillfront följer noga utvecklingen och värderar i vilken omfattning koncernens verksamhet kan komma att påverka på kort och lång sikt. Stillfront är
en decentraliserad organisation med studios och medarbetare på flera kontinenter, med merparten i
Europa och Nordamerika. Stillfront har proaktivt vidtagit flera förebyggande åtgärder för att säkerställa koncernens operationella verksamhet och samtidigt stävja spridning av viruset bland de anställda. Bland annat så har alla affärsresor och fysiska affärsmöten skjutits upp och distansarbete uppmuntras. Stillfront fokuserar på digital underhållning och har digitala processer och rutiner på plats, vilket
möjliggör för vår organisation att fungera mer eller mindre som vanligt.
Not 39.
Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 3 829 502 291 SEK, disponeras enligt följande:
SEK
Överkursfond
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
Summa
Återbetalning av villkorat aktieägartillskott

2019-12-31
3 956 512 661
–140 336 811
15 531 625
3 831 707 475
2 205 184

Balanseras i ny räkning

3 829 502 291

Summa

3 831 707 475

Bolagets styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om återbetalning av villkorat aktieägartillskott
lämnat av Deseven Capital AB org.nr 556691-6614 (”Tillskottsgivaren”) enligt följande villkor.
Återbetalning ska ske med 2 204 822 SEK till Tillskottsgivaren.
Dag för återbetalning ska vara den 15 maj 2020 eller annan sådan dag som styrelsen bestämmer.
Bolagets resultat och ställning är god, vilket framgår av den senaste resultat- och balansrapporten.
Styrelsen bedömer att den föreslagna återbetalningen har täckning i eget kapital. Kapitaltäckningsgraden och likviditeten kommer även efter den föreslagna återbetalningen vara betryggande i förhållande till den verksamhet Bolaget verkar inom.
Därmed anser styrelsen att den föreslagna återbetalningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella
redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av IFRS respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av
koncernens och moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de
företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 21 april 2020

Jan Samuelson
Styrelsens ordförande

Katarina Bonde
Ledamot

Erik Forsberg
Ledamot

Birgitta Henriksson
Ledamot

Ulrika Viklund
Ledamot

Kai Wawrzinek
Ledamot

Jörgen Larsson
Koncernchef och verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

s. 108

Årsredovisning 2019

STILLFRONT GROUP

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Stillfront Group AB (publ), org.nr 556721-3078

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

U ttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stillfront Group AB
(publ) för år 2019. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 45–108 i detta
dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december
2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncern
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och rapport över totalresultatet och rapport över finansiell ställning för koncernen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med
innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets och koncernens revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i S
 verige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade
företag inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 har utförts av en
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 17 april 2019 med omodifierade uttalanden i
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.
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Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören
och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar
som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin
natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande
direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.
Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de
finansiella rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser
och kontroller samt den bransch i vilken koncernen verkar.
Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision
utformas för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller
några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. De
betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användarna fattar med grund i de finansiella rapporterna.
Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den
finansiella rapportering som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi
revisionens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.
Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning
var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande
till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om
dessa områden.
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Periodisering av intäkter
Vi hänvisar till noterna 2 Sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper, 6 Klassificering av nettoomsättning
och anläggningstillgångar och 33 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter.
Bolagets redovisade omsättning uppgår till 1 967 MSEK
för 2019. Merparten av Stillfront-koncernens intäkter
avser inköp av virtuell spelvaluta i free-to-play spel.
Den inköpta virtuella valutan kan användas för köp av
virtuella varor eller abonnemang. Intäkten redovisas
vid den tidpunkten som en spelare använder den vir
tuella valutan som betalning för virtuella varor eller
över tid vid inköp av ett abonnemang som sträcker
sig över en viss period. Stillfront har även en del av
intäkter från reklam i spel. Dessa intäkter redovisas i
den period som annonseringen sker då detta bedöms
vara korrekt mått på när intäkten intjänats. Stillfrontkoncernen har också intäkter från kontraktsuppdrag.
Dessa intäktsförs i enlighet med den ekonomiska
innebörden av avtalen.
Risken är att det kan finnas en skillnad i när Stillfront
levererar en vara eller en tjänst, och när kontrollen
övergår till kunden. När varor eller tjänster anses levererade till kunderna, och när intäkten därmed får redovisas, baseras på utformningen av de avtal som ingåtts.
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I vår revision har vi kartlagt Stillfronts processer och
kontroller över intäktsredovisningen för att skaffa oss
en förståelse för hur de fungerar och var eventuella fel
skulle kunna uppstå. Denna kartläggning har gjorts för
att vi ska kunna fokusera vår substansgranskning på
rätt saker.
Utförda granskningsinsatser omfattar bland annat:
– Analys av intäkterna under året jämfört med förväntan
och föregående år.
– Vi har på stickprovsbasis testat redovisade intäkter
mot mottagna betalningar och avtal om tilllämpligt
för att säkerställa att intäkterna har redovisats med ett
korrekt belopp i rätt period.
– På stickprovsbasis bekräftat utestående kundford
ringar mot betalningar erhållna efter årets slut.
– Vi har också genom analyser av redovisade värden och
genom att analysera balanserna för oanvänd virtuell
valuta, testat att förutbetalda intäkter har redovisats
med rätt belopp.
– Vi har också bedömt om de redovisningsprinciper och
upplysningar som ges i årsredovisningen är rättvisande
och i enlighet med IFRS.
Resultatet av dessa granskningsmoment har inte föranlett några väsentliga iakttagelser i revisionen.
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Aktivering och värdering av
balanserade utvecklingsutgifter
Vi hänvisar till noterna 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper, 4 Viktiga uppskattningar och
bedömningar för redovisningsändamål, 17 Immateriella
tillgångar och 18 Goodwill.
Balanserade utvecklingsutgifter om 860 MSEK utgör en
väsentlig del av Stillfront-koncernens balansräkning
per utgången av december 2019. Det finns en risk att
aktiveringskriterier inte är uppfyllda och att det framtida bedömda kassaflödet inte motsvarar det bokförda
värdet av balanserade kostnader för produktutveckling
och därmed att en risk för nedskrivning föreligger.
I normala fall påbörjar Stillfront aktiveringen när
alla aktiveringskriterier är uppfyllda vilket innebär
att aktivering i de flesta fall sker från starttidpunkten. Tillgångarna är föremål för löpande avskrivningar. Enligt Stillfront-koncernens rutiner testas värdet av balanserade utvecklingsutgifter årligen för
nedskrivningsbehov. Stillfront har en process för att
utföra detta test. Den baserar sig på återvinningsvärdet, vilket motsvarar värdet av diskonterade kassaflöden för identifierade tillgångar.
Det beräknade återvinningsvärdet baseras på, av
styrelsen godkända, framtida budgetar och prognoser
för de närmaste fem åren fram i tiden. Kassaflödena
från åren bortom de fem närmaste extrapoleras med
hjälp av bedömd långsiktig tillväxttakt. Processen
innehåller därmed antaganden som får en väsentlig
betydelse för testet om nedskrivningsbehov. Detta
inkluderar antaganden om försäljningstillväxt, tillväxt
av fritt kassaflöde samt diskonteringsräntan (WACC).
Hela Stillfront-koncernen består av en kassagenererande enhet.
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I vår revision har vi kartlagt Stillfronts processer och
kontroller över aktivering av balanserade utvecklingsutgifter och kollat att aktiveringskriterier är uppfyllda. Vid
utvärderingen av antagandena, som redogörs för i not 18,
har vi för att säkerställa värderingen utfört bland annat
följande revisionsåtgärder:
– Vi har prövat och utvärderat ledningens antaganden
om diskonteringsränta, tillväxt samt marginaler. Vi
prövar antagandena utifrån vad som ingår i budget och
affärsplan, resultatet i studios, vår kunskap om Stillfront-koncernens utveckling samt annan verifierbar
information. I detta ingår uppföljning av träffsäkerhet i prognoserna för historiska perioder. Detta ger
oss en grund för att pröva antagandena om framtida
utveckling. Avseende diskonteringsränta baseras detta
på vår genomgång av bolagets beräkning av WACC och
bedömning av den inneboende risken av att bedriva
verksamhet i nu aktuella marknader.
– Vi har med stöd av PwC:s interna värderingsspecialister granskat riktigheten beräkningsmodellerna.
– Vi har också, i samband med test av eventuellt nedskrivningsbehov, kontrollerat känsligheten i värderingen, genom känslighetsanalys, för negativa förändringar i väsentliga parametrar som på individuell eller
kollektiv basis skulle kunna medföra att ett nedskrivningsbehov föreligger.
– Vi har bedömt riktigheten vid fastställandet av kassagenererande enheter.
– Vi har också bedömt om de redovisningsprinciper och
upplysningar som ges i årsredovisningen är rättvisande
och i enlighet med IFRS.
Inget väsentligt har framkommit från denna granskning
som föranlett rapportering till revisionsutskottet.
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Nedskrivningsprövning för goodwill
och immateriella tillgångar
Vi hänvisar till noterna 2 Sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper, 4 Viktiga uppskattningar och
bedömningar för redovisningsändamål, 17 Immateriella
tillgångar och 18 Goodwill.
Goodwill om 2 211 MSEK, spelprodukter om 185 MSEK
och licenser, marknads och kundrelaterade t illgångar
om 37 MSEK utgör en väsentlig del av Stillfrontkoncernens balansräkning per utgången av december
2019. Det finns en risk att det framtida bedömda
kassaflödet inte motsvarar det bokförda värdet av
goodwill och andra immateriella tillgångar och därmed att en risk för nedskrivning föreligger.
Enligt Stillfront-koncernens rutin testas värdet av
goodwill och andra immateriella tillgångar årligen för
nedskrivningsbehov. Stillfront har en process för att
utföra detta test. Den baserar sig på återvinningsvärdet, vilket motsvarar värdet av diskonterade kassaflöden för identifierade tillgångar.
Det beräknade återvinningsvärdet baseras på, av
styrelsen godkända, framtida budgetar och prognoser
för de närmaste fem åren fram i tiden. Kassaflödena
från åren bortom de fem närmaste åren extrapoleras
med hjälp av bedömd långsiktig tillväxttakt. Processen innehåller därmed antaganden som får en väsentlig betydelse för testet om nedskrivningsbehov. Detta
inkluderar antaganden om försäljningstillväxt, tillväxt
av fritt kassaflöde samt diskonteringsräntan (WACC).
Hela Stillfront-koncernen består av en kassagenererande enhet.
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Vid utvärderingen av antagandena, som redogörs för i
not 18, har vi för att säkerställa värderingen utfört bland
annat följande revisionsåtgärder:
– Vi har prövat och utvärderat ledningens antaganden
om diskonteringsränta, tillväxt samt marginaler. Vi
prövar antagandena utifrån vad som ingår i budget och
affärsplan, resultatet i studios, vår kunskap om Stillfront-koncernens utveckling samt annan verifierbar
information. I detta ingår uppföljning av träffsäkerhet i prognoserna för historiska perioder. Detta ger
oss en grund för att pröva antagandena om framtida
utveckling. Avseende diskonteringsränta baseras detta
på vår genomgång av bolagets beräkning av WACC och
bedömning av den inneboende risken av att bedriva
verksamhet i nu aktuella marknader.
– Vi har med stöd av PwC:s interna värderingsspecial
ister granskat riktigheten beräkningsmodellerna.
– Vi har också, i samband med test av eventuellt nedskrivningsbehov, kontrollerat känsligheten i värderingen, genom känslighetsanalys, för negativa förändringar i väsentliga parametrar som på individuell eller
kollektiv basis skulle kunna medföra att ett nedskrivningsbehov föreligger.
– Vi har bedömt riktigheten vid fastställandet av kassagenererande enheter.
– Vi har också bedömt om de redovisningsprinciper och
upplysningar som ges i årsredovisningen är rättvisande
och i enlighet med IFRS.
Inget väsentligt har framkommit från denna granskning
som föranlett rapportering till revisionsutskottet.
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Värdering av villkorad köpeskilling
Vi hänvisar till noterna 2 Sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper, 4 Viktiga uppskattningar och
bedömningar för redovisningsändamål och
29 Långfristiga skulder.
Villkorade köpeskillingar uppgick till 331 MSEK per
den sista december 2019. Det är bedömt som en
väsentlig post i koncernens balansräkning. Värderingen av villkorade köpeskillingar baseras på ledningens
uppskattning av dotterbolagens framtida prestationer
vilka har specificeras i avtal vid rörelseförvärven.
Värderingen baseras på, av styrelsen godkända, fram
tida budgetar och prognoser.

I vår revision har vi bedömt Stillfronts processer för
värderingen av villkorad köpeskilling och ledningens
underliggande uppskattningar. Utförda gransknings
insatser omfattar bland annat:
– Vi har bedömt ledningens antaganden angående uppskattade framtida resultat i dotterbolagen vid villkorade köpeskillingar.
– Vi har uppföljt träffsäkerhet i prognoserna för historiska perioder.
– Vi har kontrollerat beräkningen av den genomsnittliga
vägda kapitalkostnaden vilken tillämpas vid nuvärdesberäkningen av framtida kassaflöden.
– Vi har också bedömt om de redovisningsprinciper och
upplysningar som ges i årsredovisningen är rättvisande
och i enlighet med IFRS.
Inget väsentligt har framkommit från denna granskning
som föranlett rapportering till revisionsutskottet.
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Förvärv av verksamhet (rörelseförvärv)
Vi hänvisar till noterna 2 Sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper och 16 Förvärv.
I 2019 förvärvade Stillfront Kixeye mot den initiala
köpeskillingen om 90 MUSD som betalades kontant
vilket motsvarar 871 MSEK. Säljarna är berättigade till
en kontant tilläggsköpeskilling som har ett tak på
30 MUSD motsvarande 280 MSEK. Per den 31 december 2019, fastställde Stillfront det verkliga värdet av
villkorade köpeskillingar till 46 MSEK. Vid beräkning
av redovisat värde av tilläggsköpeskillingen tillämpar Stillfront ett vägt genomsnitt av förväntade
utbetalningar av flera sannolika utfall. Enligt den preliminära förvärvsanalysen uppskattas goodwill vid
förvärvet av Kixeye uppgå till 583 MSEK. Den slutliga
förvärvsanalysen kommer att upprättas under 2020.
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I vår revision har vi bedömt Stillfronts processer för
förvärvsanalys i rörelseförvärv. Utförda gransknings
insatser omfattar bland annat:
– Vi har bedömt ledningens antaganden vid uppskattningen av det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder.
– Vi har testat köpeskillingen som betalats vid förvärvet och kontrollerat värderingen av den villkorade
köpeskillingen.
– Vi har också bedömt om de r edovisningsprinciper
och upplysningar som ges i årsredovisningen är
rättvisande och i enlighet med IFRS.
Inget väsentligt har framkommit från denna granskning som föranlett rapportering till revisionsutskottet.
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Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och
återfinns på sidorna 1-44 samt 115-116. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och
vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat
övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns
på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är
en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav
enligt lagar och andra
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stillfront Group AB (publ) för år 2019 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i a vsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god r evisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken
av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
– på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolags
lagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, utsågs till Stillfront Group AB:s (publ)
revisor av bolagsstämman den 9 maj 2019 och har varit bolagets revisor sedan 9 maj 2019.

Stockholm den 21 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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Revisorns yttrande
avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Till bolagstämman i Stillfront Group AB (publ), org.nr 556721-3078

Uppdrag och
ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019 på sidorna 12–23 och för att den
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning
och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna
granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 21 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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Definitioner

Nyckeltal och ordlista
Alternativa nyckeltal
Stillfront tillämpar de av Esma utgivna riktlinjerna för alternativa nyckeltal. Med alternativa nyckeltal
avses finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt
resultat eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering
(för Stillfronts koncernredovisning innebär detta IFRS).
Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang kompletterar de mått som definieras i tillämpliga
regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är att de används
av företagsledningen för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed anses ge analytiker och
andra intressenter värdefull information. Nedan lämnas definitioner på samtliga använda alternativa
nyckeltal.
ARPMPU
Genomsnittlig intäkt per månadsbetalande
användare.
Big
Kategori av spel under varumärket Big.
Core
Kategori av spel som inte tillhör kategorierna
Empire eller Big.
DAU
Dagliga aktiva unika användare.
EBIT
Rörelseresultat före finansnetto och skatt. Justerad EBIT är EBIT exklusive jämförelsestörande
poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade
tillgångar.
EBIT-marginal
EBIT i procent av nettoomsättningen. Justerad
EBIT-marginal är EBIT-marginal justerad för jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade tillgångar.
EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. Justerad EBITDA är EBITDA justerad för jämförelsestörande poster.
EBITDA-marginal
EBITDA i procent av nettoomsättningen. Justerad
EBITDA-marginal är EBITDA-marginal justerad för
jämförelsestörande poster.
Eget kapital/aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antalet aktier vid periodens
utgång.

s. 119

Empire
Kategori av spel under varumärket Empire.
Justerad skuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld exklusive tilläggsköpe
skillingar dividerat med justerad EBITDA under
de senaste tolv månaderna.
Jämförelsestörande poster
Väsentliga resultaträkningsposter som inte är
inkluderade i koncernens normala återkommande resultat och som försvårar jämförelsen mellan
perioderna.
Kundinbetalningar
Inkluderar alla kundinbetalningar exklusive
moms under en viss period.
MAU
Månatliga aktiva unika användare.
MPU
Månadsbetalande användare.
Nettoskuld
Räntebärade skulder minus likvida medel.
Tilläggsköpeskillingar ingår inte i de ränte
bärande skulderna i nyckeltalet.
Organisk tillväxt
Den genomsnittliga ökningen i nettoomsättning jämfört med föregående period, exklusive
förvärv.
Räntetäckningsgrad
Justerad EBITDA dividerat med finansnetto för
de senaste 12 månaderna.
UAC
Anskaffningskostnad för användare.
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Fyra starka skäl till att
investera i Stillfront
1 Bra position i den största och snabbast växande delen av underhållningsindustrin
2 Kapitaleffektiv tillväxt med diversifierade intäktsströmmar
3 Framgångsrik M&A med beprövat track record
4 Stark finansiell ställning med försiktig belåning och god lönsamhet

Finansiell kalender
Delårsrapport januari–mars 2020
Årsstämma, Stockholm
Delårsrapport januari–juni 2020
Delårsrapport januari–september 2020
Bokslutskommuniké 2020

6 maj 2020
14 maj 2020
12 augusti 2020
11 november 2020
17 februari 2021

Kontakt
Stillfront Group
Hitech Building
Sveavägen 9, plan 5
111 57 Stockholm
ir@stillfront.com
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